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RAZPIS ZA VPIS V DODIPLOMSKE IN
ENOVITE MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE
PROGRAME V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017
SKUPNE DOLOČBE
Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno
prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 in 85/14) in šestega odstavka 21. člena
Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 –
ZUKN, 8/12, 21/13 in 47/13 – ZDU-1G in 64/14) je Vlada Republike Slovenije na 72. redni seji dne 28. 1.
2016 pod točko 2 sprejela Sklep o soglasju k vsebini razpisov za vpis v dodiplomske in enovite magistrske
študijske programe v študijskem letu 2016/17.
I.

PRIJAVA ZA VPIS

Prvi prijavni rok
Prvi prijavni rok traja od 5. februarja do 4. marca 2016.
Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ
http://portal.evs.gov.si/prijava/. Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, in sicer, če se prijavlja:
1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za
vpis v eVŠ odda do 4. marca 2016. Po pošti mora priporočeno poslati pristojni visokošolski
prijavno-informacijski službi tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane pod VII. točko razpisa (na prilogi
mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec
prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ do 4. marca 2016, nato natisniti, podpisati in ga s
prilogami, ki so zahtevane pod VII. točko razpisa, priporočeno poslati po pošti pristojni visokošolski
prijavno-informacijski službi največ pet dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave
elektronsko v eVŠ.
Kot pravočasna se upošteva:
1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 4. marca 2016 in
2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do 4. marca 2016, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v
zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in priporočeno poslana po pošti pristojni
visokošolski prijavno-informacijski službi do 9. marca 2016.
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Kandidati, ki se prijavljajo brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom),
pošljejo natisnjen in podpisan obrazec prijave za vpis visokošolskim prijavno-informacijskim službam na
naslov, naveden v levem zgornjem kotu natisnjenega obrazca prijave za vpis, in sicer:
• Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza v Ljubljani, p.p. 524, 1001 Ljubljana, če
študijski program, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski zavod Univerze
v Ljubljani ter javni ali koncesionirani samostojni visokošolski zavod;
• Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza v Mariboru, p.p. 246, 2001 Maribor, če
študijski program, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski zavod Univerze
v Mariboru;
• Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper, če
študijski program, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski zavod Univerze
na Primorskem;
• Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza v Novi Gorici, Vipavska 13, 5000 Nova
Gorica, če študijski program, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski
zavod Univerze v Novi Gorici.
Kandidati lahko v prijavi po prednostnem vrstnem redu izberejo največ tri študijske programe, v katere se
želijo vpisati in za katere izpolnjujejo oziroma bodo do rokov, objavljenih s tem razpisom, izpolnjevali
pogoje za vpis.
Pomemben je vrstni red izbranih študijskih programov, saj bo, pod pogoji, ki so v tem razpisu navedeni v
poglavju o izbirnem postopku, kandidat uvrščen v prvega, za katerega bo izpolnil vse pogoje. Kandidati naj
zato izberejo le tiste študijske programe, za katere bodo izpolnjevali pogoje za vpis, sicer se želja ne bo
upoštevala.
OPOZORILA
Zadnji dan za elektronsko oddajo prijave v eVŠ je 4. marec 2016.
Po 4. marcu 2016 spremembe in odjave posameznih zapisanih študijskih želja niso več mogoče.
Kandidati naj bodo pri izpolnjevanju prijave pozorni, da izpolnjujejo (bodo izpolnjevali) pogoje za
vpis v posamezni študijski program. Izberejo naj študijski program, za katerega izpolnjujejo (bodo
izpolnjevali) pogoje za vpis, sicer se jim študijska želja ne bo upoštevala!
Drugi prijavni rok
Drugi prijavni rok traja od 22. do 29. avgusta 2016.
Drugo prijavo lahko oddajo kandidati, ki niso oddali Prve prijave za vpis in tisti, ki niso bili sprejeti v
nobenega od v Prvi prijavi napisanih študijskih programov. Izjemoma se lahko prijavijo tudi kandidati,
ki so oddali Prvo prijavo in bili v prvem roku sprejeti, če imajo za to upravičen razlog. Razlog je upravičen,
ko so kumulativno izpolnjene predpostavke, da gre za zunanji dogodek (zunaj okvira kandidatove običajne
dejavnosti), ki je nepredvidljiv, neizogiben in ga kandidat ni bil zmožen odvrniti. O upravičenih razlogih
odloči pristojni organ univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda na osnovi pisne prošnje z
dokazili, ki jo kandidat pošlje na naslov pristojne visokošolske prijavno-informacijske službe, skupaj s
prijavo oziroma najkasneje do 29. avgusta 2016.
Podatki o še prostih vpisnih mestih za drugi prijavni rok bodo 19. avgusta 2016 objavljeni na spletnem
portalu eVŠ in na spletnih straneh visokošolskih prijavno-informacijskih služb Univerze v Ljubljani,
Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem, Univerze v Novi Gorici in na spletnih straneh visokošolskih
zavodov.
Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ
http://portal.evs.gov.si/prijava/. Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, in sicer, če se prijavlja:
1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za
vpis v eVŠ odda do 29. avgusta 2016. Po pošti mora priporočeno poslati pristojni visokošolski
prijavno-informacijski službi tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane pod VII. točko razpisa (na prilogi
mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).
8

RAZPIS ZA VPIS 2016/2017 – SKUPNE DOLOČBE
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec
prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ do 29. avgusta, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami,
ki so zahtevane pod VII. točko razpisa, priporočeno poslati po pošti pristojni visokošolski prijavnoinformacijski službi največ pet dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v
eVŠ.
Kot pravočasna se upošteva:
1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 29. avgusta 2016 in
2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do 29. avgusta 2016, natisnjena v istem besedilu, kot je
besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in priporočeno poslana pristojni
visokošolski prijavno-informacijski službi do 3. septembra 2016.
Kandidati, ki se prijavljajo brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom),
pošljejo natisnjen in podpisan obrazec prijave za vpis visokošolskim prijavno-informacijskim službam na
naslov naveden v levem zgornjem kotu natisnjenega obrazca prijave za vpis, in sicer:
• Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza v Ljubljani, p.p. 524, 1001 Ljubljana, če
študijski program, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski zavod Univerze
v Ljubljani ter javni ali koncesionirani samostojni visokošolski zavod;
• Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza v Mariboru, p.p. 246, 2001 Maribor, če
študijski program, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski zavod Univerze
v Mariboru;
• Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper, če
študijski program, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski zavod Univerze
na Primorskem;
• Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza v Novi Gorici, Vipavska 13, 5000 Nova
Gorica, če študijski program, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski
zavod Univerze v Novi Gorici.
Kandidati lahko v prijavi po prednostnem vrstnem redu izberejo največ tri študijske programe, v katere se
želijo vpisati in za katere izpolnjujejo oziroma bodo do rokov, objavljenih s tem razpisom, izpolnjevali
pogoje za vpis.
Pomemben je vrstni red izbranih študijskih programov, saj bo, pod pogoji, ki so v tem razpisu navedeni v
poglavju o izbirnem postopku, kandidat uvrščen v prvega, za katerega bo izpolnil vse pogoje. Kandidati naj
zato izberejo le tiste študijske programe, za katere bodo izpolnjevali pogoje za vpis, sicer se želja ne bo
upoštevala.
Kandidati, za katere se izbirni postopek prvega roka še ni končal (opravljanje mature v dveh delih,
opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti v jesenskem roku, kandidati,
za katere postopek priznavanja za namen nadaljevanja izobraževanja še ni končan, kandidati, za
katere je tako odločeno v pritožbenem postopku), lahko oddajo Drugo prijavo za vpis do 29. avgusta
2016. V primeru, da se bodo uvrstili na enega izmed študijskih programov iz Prve prijave za vpis, se
postopek glede njihove prijave v drugem roku ustavi.
OPOZORILA
Zadnji dan za elektronsko oddajo prijave v eVŠ je 29. avgust 2016.
Po 29. avgustu 2016 spremembe in odjave posameznih zapisanih študijskih želja niso več mogoče.
Kandidati naj bodo pri izpolnjevanju prijave pozorni, da izpolnjujejo (bodo izpolnjevali) pogoje za
vpis v posamezni študijski program. Izberejo naj študijski program, za katerega izpolnjujejo (bodo
izpolnjevali) pogoje za vpis, sicer se jim študijska želja ne bo upoštevala!
Kandidati, ki so bili v prvem roku sprejeti in želijo uveljavljati upravičene razloge za oddajo Druge
prijave, morajo prijavo oddati najkasneje do 29. avgusta 2016, tudi če pristojni organ univerze oziroma
samostojnega visokošolskega zavoda o njegovi pisni prošnji še ni odločal.
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Tretji prijavni rok
Tretji prijavni rok traja od 1. do 3. oktobra 2016.
Podatki o še prostih vpisnih mestih za tretji prijavni rok bodo 30. septembra 2016 objavljeni na spletnem
portalu eVŠ in na spletnih straneh visokošolskih prijavno-informacijskih služb Univerze v Ljubljani,
Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem, Univerze v Novi Gorici in na spletnih straneh visokošolskih
zavodov.
V tretjem roku se lahko kandidati prijavijo na izredni študij, na redni študij pa le:
− kandidati, ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku tekočega leta niso uvrstili v
nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov;
− kandidati, sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku v študijski program, ki se ne bo izvajal,
− študentje, ki želijo zamenjati študijski program in te pravice oziroma pravice do ponavljanja še niso
izkoristili in
− diplomanti višjih strokovnih šol, ki na dodiplomskih študijskih programih in enovitih magistrskih
študijskih programih druge stopnje še niso bili vpisani oziroma se v izbirnem postopku tekočega leta
niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov, če so oddali prvo ali drugo
prijavo.
Pravice do zamenjave študijskega programa na rednem študiju ne morejo v tem prijavnem roku izkoristiti
tisti kandidati, ki so bili v študijski program sprejeti na podlagi prijavno-sprejemnega postopka v prvem ali
drugem prijavnem roku po tem razpisu.
Prijav kandidatov, ki ne izpolnjujejo pogojev iz prejšnjega odstavka, visokošolski zavod ne bo obravnaval.
Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ
http://portal.evs.gov.si/prijava/. Vsak kandidat lahko odda največ tri prijave. V eni prijavi kandidat napiše
en študijski program, za katerega izpolnjuje pogoje za vpis, in sicer, če se prijavlja:
1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za
vpis v eVŠ odda do 3. oktobra 2016. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste
priloge k prijavi, ki so zahtevane pod VII. točko razpisa (na prilogi mora biti naveden sklic na
številko prijave za vpis).
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec
prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ do 3. oktobra 2016, nato natisniti, podpisati in ga s
prilogami, ki so zahtevane pod VII. točko razpisa, priporočeno poslati po pošti visokošolskemu
zavodu največ dva dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ.
Kot pravočasna se upošteva:
1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 3. oktobra 2016 in
2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do 3. oktobra 2016, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo
v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in priporočeno poslana visokošolskemu zavodu
na naslov naveden v levem zgornjem kotu natisnjenega obrazca prijave za vpis do 5. oktobra 2016.
II.

ŠTUDIJSKI PROGRAMI IN VPISNI POGOJI

Za študijsko leto 2016/2017 fakultete, akademije, visoke strokovne šole univerz ter javni in koncesionirani
samostojni visokošolski zavodi objavljajo razpis za vpis v študijske programe v skladu z določbami Zakona
o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D
in 109/12), in sicer:
− enovite magistrske študijske programe druge stopnje, ki obsegajo 300 ali 360 kreditnih točk in
trajajo pet ali šest let,
− univerzitetne študijske programe prve stopnje, ki obsegajo 180 ali 240 kreditnih točk in trajajo tri
ali štiri leta,
− visokošolske strokovne študijske programe prve stopnje, ki obsegajo 180 kreditnih točk in trajajo
tri leta.
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V študijske programe se lahko vpišejo kandidati, ki izpolnjujejo vpisne pogoje, določene s študijskimi
programi, in navedene v tem razpisu. To so:
− za vpis v enovite magistrske študijske programe druge stopnje in vpis v univerzitetne študijske
programe prve stopnje:
• splošna matura,
• zaključni izpit, opravljen po ustreznem štiriletnem srednješolskem programu do 1. junija 1995,
• v nekatere enovite magistrske študijske programe druge stopnje in univerzitetne študijske programe
prve stopnje se lahko vpišejo kandidati s poklicno maturo po ustreznem srednješolskem programu
ter opravljenim izpitom splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že
opravil pri poklicni maturi;
− za vpis v visokošolske strokovne študijske programe prve stopnje:
• zaključni izpit, opravljen po ustreznem štiriletnem srednješolskem programu, splošna matura ali
poklicna matura;
− za vpis v določene študijske programe morajo kandidati opraviti še preizkus posebnih nadarjenosti,
sposobnosti in spretnosti.
III. VPISNA MESTA
V razpisu je pri posameznem študijskem programu objavljeno razpisano število vpisnih mest za vpis v 1.
letnik, posebej za redni in posebej za izredni študij, skupaj za državljane Republike Slovenije (v
nadaljevanju: državljani RS) in državljane držav članic Evropske unije. Na ta vpisna mesta se prijavljajo tudi
državljani držav nečlanic Evropske unije (v nadaljevanju tujci), ki imajo stalno bivališče v Republiki
Sloveniji in so sami ali njihovi starši rezidenti Republike Slovenije za davčne namene. Izpolnjevanje pogojev
iz prejšnjega stavka se preverja pred začetkom izbirnega postopka, in sicer v prvem prijavnem roku stanje na
dan 10. julij 2016, v drugem prijavnem roku pa stanje na dan 16. september 2016. Vpisna mesta so
namenjena tudi osebam s priznano mednarodno zaščito v skladu z Zakonom o mednarodni zaščiti (Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 98/11 – odl. US, 83/12, 111/13,114/13 – odl. US in 82/15 –
odl. US).
Vpisna mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce so določena posebej (glej tudi točko
XV. in tabele z vpisnimi mesti za tujce).
Na vpisna mesta za vpis po merilih za prehode v višji letnik, vzporedni študij in diplomante se lahko
prijavljajo vsi kandidati ne glede na državljanstvo.
Informacije za kandidate s tujo listino o izobraževanju so v nadaljevanju zapisane v točki VIII.
IV. INFORMATIVNI DAN
Vsi visokošolski zavodi bodo organizirali informativni dan:
− v petek, 12. februarja 2016, ob 10. in 15. uri,
− v soboto, 13. februarja 2016, ob 10. uri,
razen če je pri posameznem visokošolskem zavodu določeno drugače. Nekateri visokošolski zavodi bodo
organizirali več informativnih dni, pa tudi individualne informativne pogovore. Informacije o tem bodo
kandidati dobili na prvem informativnem dnevu oziroma na spletnih straneh visokošolskega zavoda.
Na informativnem dnevu se bodo kandidati lahko podrobneje seznanili z vpisnimi pogoji, možnostmi in
pogoji študija, s poklici oziroma z delom, možnostmi zaposlovanja in nadaljevanja izobraževanja ter z
drugimi informacijami, ki so pomembne za odločanje o študiju.
V.

OMEJITEV VPISA IN MERILA ZA IZBIRO

Če bo število prijavljenih kandidatov za vpis večje od razpisanega števila vpisnih mest, bodo univerze ter
javni in koncesionirani samostojni visokošolski zavodi s soglasjem Vlade Republike Slovenije do konca
aprila 2016 sprejeli sklep o omejitvi vpisa.
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• Za vpis v visokošolske strokovne in univerzitetne študijske programe prve stopnje ter enovite
magistrske študijske programe druge stopnje, za katere bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
upoštevana merila za izbiro, kot so določena s študijskim programom in objavljena z razpisom.
• Kandidati, ki so ob zaključku štiriletnega usmerjenega srednješolskega izobraževanja prejeli diplomo, se
za splošni uspeh zaključnega spričevala upošteva uspeh 3. in 4. letnika v deležu točk, kot je pri
posameznem študijskem programu navedeno za zaključni izpit.
• Za kandidate, ki so končali petletni srednješolski program, se namesto uspehov v 3. in 4. letniku
upoštevata uspeha 4. in 5. letnika.
• Kandidati, ki so končali izobraževanje po nadaljevalnih izobraževalnih programih ali programih
poklicno-tehniškega izobraževanja, bodo za uspeh v 1. in 2. letniku teh programov dobili tolikšen delež
točk, kot je pri posameznem študijskem programu navedeno za 3. in 4. letnik.
• Za kandidate, ki opravijo maturitetni tečaj po končanem 4. letniku srednjega izobraževanja, se v
izbirnem postopku upoštevata uspeh v 3. in 4. letniku ter uspeh pri splošni maturi. Za tiste, ki opravijo
maturitetni tečaj po treh letih srednješolskega izobraževanja ali manj, pa se upošteva le maturitetno
spričevalo. Kandidatom se za uspeh 3. in 4. letnika upošteva uspeh pri splošni maturi v deležu točk,
navedenih pri posameznem študijskem programu za uspeh 3. in 4. letnika.
• Za kandidate, ki končajo izobraževanje po izobraževalnem programu poklicni tečaj, se v izbirnem
postopku upoštevata splošni uspeh v 3. in 4. letniku gimnazije oziroma izobraževalnega programa za
pridobitev srednje strokovne izobrazbe in uspeh pri poklicni maturi.
• Kandidati, ki so ali bodo opravili splošno maturo, ne da bi končali 3. in 4. letnik srednješolskega
izobraževanja, se za uspeh 3. in 4. letnika upošteva uspeh pri splošni maturi v deležu točk, navedenih pri
posameznem študijskem programu za uspeh 3. in 4. letnika.
• Kandidatom z diplomo o mednarodni maturi (International Baccalaureat – IB), se za uspeh 3. in 4.
letnika upošteva uspeh pri splošni maturi v deležu točk, navedenih pri posameznem študijskem programu
za uspeh 3. in 4. letnika. Dokazilo o uspešno opravljeni mednarodni maturi je IB diploma oziroma listina
IBO Results summary (če diploma kandidatu še ni bila podeljena), s pripisom: Diploma Awarded ali
Bilingual diploma awarded.
• Kandidatom, ki jim je bilo v ustreznem srednješolskem izobraževalnem programu priznano predhodno
pridobljeno formalno ali neformalno znanje brez ocene, se v izbirnem postopku upošteva 0 (nič) točk.
Informacije o možnostih za pridobitev ocene kandidati dobijo na srednjih šolah.
Če za vpis v študijski program ustrezajo različna dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev, se v izbirnem
postopku upoštevajo tista, ki so za kandidata ugodnejša.
VI. PREIZKUSI POSEBNIH NADARJENOSTI, SPOSOBNOSTI IN SPRETNOSTI TER
POSAMEZNI IZPITI SPLOŠNE MATURE
Preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti bodo na visokošolskih zavodih potekali v
skladu z razporedom, ki je v prilogi Preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti za študijsko
leto 2016/17, in sicer v prvem prijavnem roku od 23. junija do 8. julija 2016, z izjemo Akademije za glasbo
Univerze v Ljubljani, študijski program Glasbena umetnost, kjer bo preizkus potekal 20. maja 2016, v
drugem prijavnem roku pa od 7. do 9. septembra 2016. V tretjem prijavnem roku se preizkusi izvajajo le, če
je v razpisnem besedilu pri posameznem študijskem programu tako navedeno. Točni datumi preizkusov so
napisani v razpisnem besedilu pri posameznih študijskih programih. Če se preizkusi ne izvajajo, se na te
študijske programe lahko prijavijo kandidati, ki imajo preizkus že opravljen.
O opravljanju preizkusov posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti v prvem roku bodo kandidati
obveščeni najmanj pet dni pred preizkusom, v drugem roku pa dva dni pred preizkusom. Obvestila
pošiljajo visokošolski zavodi.
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K preizkusom posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti bodo vabljeni kandidati, ki bodo:
• na prvem mestu napisali študijski program, za katerega morajo opraviti preizkus posebnih nadarjenosti,
sposobnosti in spretnosti,
• na drugem ali tretjem mestu napisali študijski program, za katerega morajo opraviti preizkus posebnih
nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti, na prvem mestu pa študijski program z omejitvijo vpisa,
• na prvem, drugem ali tretjem mestu napisali študijski program, s katerim je določeno, da morajo opraviti
preizkus posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti in se vanj izjemoma lahko vpišejo, čeprav ne
izpolnjujejo pogojev za vpis, izkazujejo pa izjemno nadarjenost.
Podrobnejše informacije o opravljanju teh preizkusov bodo kandidati dobili na posameznem visokošolskem
zavodu.
Visokošolski zavodi o opravljenih preizkusih izdajo kandidatom obvestilo, podatke o uspehu pri preizkusih
pa sporočijo tudi visokošolski prijavno-informacijski službi.
Posamezne izpite splošne mature lahko opravljajo kandidati, ki so že opravili splošno ali poklicno maturo
oziroma kandidati, ki opravljajo poklicno maturo, kandidati, ki jim je bilo v postopku priznavanja za namen
nadaljevanja izobraževanja v tujini pridobljeno spričevalo priznano kot maturitetno spričevalo, in drugi, če
so ti predmeti pogoj za vpis v enoviti magistrski ali univerzitetni študijski program in se upoštevajo pri izbiri
kandidatov za vpis.
Izpiti se bodo opravljali v rokih, določenih s koledarjem splošne mature. Za opravljanje izpitov se morajo
kandidati prijaviti sami na Državnem izpitnem centru oziroma na srednjih šolah, ki izvajajo gimnazijski
program, v rokih, določenih s predpisi o splošni maturi.
Obvestila o opravljenih posameznih izpitih splošne mature, ki jih izda Državni izpitni center, imajo trajno
veljavnost.
Kandidati, ki jim bo to zaradi upravičenih razlogov dovolil organ visokošolskega zavoda ali samostojnega
visokošolskega zavoda, in kandidati, za katere bo tako odločeno v pritožbenem postopku, bodo izjemoma
lahko opravljali preizkuse posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti tudi v jesenskem izpitnem roku
oziroma v rokih, ki jih bodo določili visokošolski zavodi.
VII. DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU VPISNIH POGOJEV
Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev v prijavno-sprejemnem postopku veljajo fotokopije izvirnih
spričeval in drugih zahtevanih dokumentov, overjene pri notarju, uradni osebi katerekoli upravne enote ali
pri uradnih osebah visokošolskih prijavno-informacijskih služb univerz ter javnih in koncesioniranih
samostojnih visokošolskih zavodov.
Dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev pošljejo kandidati v:
• prvem in drugem roku visokošolski prijavno-informacijski službi,
• tretjem prijavnem roku pa visokošolskemu zavodu, kamor se prijavljajo za vpis.
1. Kandidati, ki opravljajo splošno maturo, poklicno maturo ali posamezni izpit splošne mature v
zimskem, spomladanskem ali jesenskem izpitnem roku, ne pošiljajo nobenih spričeval. Podatke iz
spričeval 3. in 4. letnika ter podatke iz spričevala splošne mature, spričevala o poklicni maturi ter
obvestila o opravljenih posameznih izpitih splošne mature visokošolski prijavno-informacijski službi
sporoči Državni izpitni center najkasneje do roka, določenega s koledarjem splošne mature oziroma
koledarjem poklicne mature.
Prav tako ni treba pošiljati spričeval 3. in 4. letnika, spričevala o splošni maturi oziroma spričevala o
poklicni maturi ter obvestila o opravljenih posameznih izpitih splošne mature kandidatom, ki so opravili
splošno maturo od leta 1995 naprej, ter kandidatom, ki so opravili poklicno maturo od leta 2002
naprej. Tudi zanje jih bo visokošolski prijavno-informacijski službi poslal Državni izpitni center.
2. Kandidati, ki so srednjo šolo končali z zaključnim izpitom, pošljejo spričevalo o zaključnem izpitu ter
spričevali 3. in 4. letnika.
3. Kandidati, ki so se vpisali v štiriletne srednješolske programe od šolskega leta 1981/82 do 1985/86 in so
jih končali do 31. avgusta 1991 oziroma 31. avgusta 1992, pošljejo diplomo kot dokazilo o končanem
srednješolskem izobraževanju in spričevali zadnjih dveh letnikov srednje šole.
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4. Kot spričevalo splošne mature se upošteva tudi spričevalo o zaključnem izpitu – poskusni maturi (iz
leta 1994).
5. Kandidati, ki imajo dosežen splošni uspeh v 3. in 4. letniku vpisan v indeks, kot dokazilo pošljejo prvo
stran indeksa ter strani, na katerih so navedene ocene za posamezni letnik in splošni uspeh v
posameznem letniku.
6. Kandidati, ki že imajo diplomo o mednarodni maturi (International Baccalaureat – IB), pošljejo to
diplomo. Za kandidate, ki bodo letos opravljali mednarodno maturo v Sloveniji, bodo podatke o
splošnem uspehu, na podlagi njihovega soglasja, poslale gimnazije do 8. julija 2016. Kandidati, ki jo
bodo opravljali v tujini, pa morajo spričevala predložiti najkasneje do 10. septembra 2016.
Diploma o mednarodni maturi je po Zakonu o maturi enakovredna spričevalu splošne mature v Republiki
Sloveniji brez postopka priznavanja.
7. Državni izpitni center sporoči visokošolski prijavno-informacijski službi vse podatke o uspehu v skladu s
koledarjem splošne mature oziroma poklicne mature.
8. Visokošolski zavodi sporočijo visokošolski prijavno-informacijski službi podatke o preizkusih posebnih
nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti do 11. julija 2016 v prvem prijavnem roku oziroma do 12.
septembra 2016 v drugem prijavnem roku.
9. Kandidati, državljani Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije, ki že imajo
spričevala, pridobljena v tujini, pošljejo v roku za oddajo prijave – to je do 4. marca 2016 v prvem
prijavnem roku oziroma do 29. avgusta 2016 v drugem prijavnem roku: overjene kopije zaključnega
spričevala in spričeval zadnjih dveh letnikov srednje šole ter odločbo o priznavanju tujega
srednješolskega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja oziroma odločbo o nostrifikaciji, če
so jo že pridobili v preteklih letih. Če bo treba priložiti tudi prevode spričeval, bo visokošolska prijavnoinformacijska služba kandidata pozvala, naj jih pošlje naknadno.
Tisti, ki bodo letos končali srednjo šolo v tujini, morajo overjene kopije zaključnega spričevala, spričeval
zadnjih dveh letnikov srednje šole ter prevode teh spričeval, kjer je potrebno, za prvi in drugi prijavni rok
predložiti prijavni službi najkasneje do 10. septembra 2016. Odločbo o priznavanju tuje srednješolske
izobrazbe si bo visokošolska prijavno-informacijska služba pridobila po uradni dolžnosti.
V tretjem prijavnem roku kandidati pošljejo priloge visokošolskemu zavodu, na katerega se prijavljajo za
vpis do 3. oktobra 2016. Kandidati s tujimi srednješolskimi listinami, morajo na visokošolske zavode
posredovati tudi odločbe o priznavanju tujega izobraževanja
Odločbo o priznavanju za namen nadaljnjega izobraževanja izdajo univerze oziroma javni in
koncesionirani samostojni visokošolski zavodi (glej točko VIII).
10. Spričevala iz nekdanjih jugoslovanskih republik, pridobljena pred 25. junijem 1991, veljajo brez
postopka priznavanja.
11. Kandidati, ki jim je bilo v ustreznem srednješolskem izobraževalnem programu priznano predhodno
pridobljeno formalno ali neformalno znanje in so pridobili oceno na srednji šoli, morajo dokazilo
predložiti sami najkasneje do 8. julija 2016 v prvem prijavnem roku oziroma do 10. septembra 2016 v
drugem prijavnem roku pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi. V tretjem prijavnem roku
dokazila kandidati do 3. oktobra 2016 predložijo visokošolskemu zavodu.
VIII.
b
b
b

KANDIDATI S TUJO LISTINO:
– ZAKLJUČENO SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE
– ZAKLJUČEN LETNIK ZA NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
– DIPLOMANTI

Kandidati, ki so izobraževanje zaključili v tujini, dokazujejo izpolnjevanje vpisnih pogojev v prvi letnik ali
po merilih za prehode v višji letnik s tujo listino o zaključenem izobraževanju v tujini. Kandidati, ki že imajo
odločbo o priznavanju ali nostrifikacijo, se ravnajo v skladu z navodili za posredovanje dokazil o
izpolnjevanju vpisnih pogojev in odločbe pošljejo skupaj z vsemi dokazili na navedene naslove.
Za kandidate, ki še nimajo odločbe o priznavanju tujega izobraževanja, pa velja, da izpolnjen elektronski
obrazec za prijavo na študij izpolnjeno v eVŠ na spletnem portalu: http://portal.evs.gov.si/prijava/, šteje
tudi kot vloga za priznavanje tujega izobraževanja. Kandidati, ki bodo oddali nepopolno prijavo, bodo
individualno dodatno obveščeni po navadni in elektronski pošti.
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Dokumenti, ki so potrebni za postopek:
• izvirnik listine (ali dvojnik ali drug dokument, ki v skladu z zakoni države, ki je listino izdala,
nadomesti izvirno listino) o opravljenem izobraževanju, za katerega se želi, da se prizna pravica
dostopa, prijave in obravnave v postopku vpisa pri nadaljevanju izobraževanja,
Izvirnik mora biti legaliziran na podlagi:
- haaške konvencije iz leta 1961 (na sodišču krajevne pristojnosti, kjer je bilo spričevalo pridobljeno), pri
čemer mora biti žig APOSTILLE pravilno izpolnjen, oziroma
- Zakona o overovitvi listin v mednarodnem prometu.
Legalizacija izvirnika se ne zahteva v primeru, kadar je z dvostranskim sporazumom odpravljena v celoti.
Seznam držav je dostopen na spletni strani:
http://www.mp.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/mednarodne_pogodbe_s_podrocja_pravosodja/bilater
alni_sporazumi.
• neoverjena kopija listine o izobraževanju iz prejšnje alineje,
• sodno overjen prevod listine o izobraževanju iz prve alineje – na zahtevo pooblaščene osebe,
• neoverjeno kopijo dokazila o vsebini in trajanju izobraževanja ter opravljenih obveznostih med
izobraževanjem,
• kratek kronološki opis celotnega izobraževanja.
Seznam dokumentov, ki so potrebni za postopek priznavanja, se lahko razlikuje glede na državo izvora
listine o izobraževanju, zato priporočamo, da se o podrobnejšem seznamu dokumentov oz. informacijah v
zvezi s postopkom, kandidati predhodno pozanimajo pri pooblaščenih osebah na univerzah na spodaj
navedenih kontaktnih podatkih.
Informacije o postopku priznavanja dobijo kandidati, ki še nimajo odločbe o priznavanju za namen
nadaljevanja izobraževanja oziroma odločbe o nostrifikaciji, na naslednjih naslovih:
• Univerza v Ljubljani, p.p. 362, 1001 Ljubljana, telefon +386 (1) 241-85-95, elektronska pošta:
priznavanje@uni-lj.si, spletna stran: https://www.uni-lj.si/; uradne ure: ponedeljek, sreda in petek:
9.00-11.00, ponedeljek in sreda: 14.00-15.00, petek: 9.00-11.00;
• Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, telefon +386 (2) 235-52-63, elektronska
pošta: priznavanjeizobrazevanja@um.si, spletna stran: http://www.um.si/studij/priznavanje; uradne
ure: od ponedeljka do petka: 9.00-11.00 in 13.00-14.00;
• Univerza na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper, telefon +386 (5) 611-76-30, elektronska pošta:
vpis@upr.si, spletna stran: http://www.upr.si ter http://www.vpis.upr.si/; uradne ure: od ponedeljka do
petka: 8.00-15.30;
• Univerza v Novi Gorici, Vipavska 13, 5000 Nova Gorica, telefon +386 (5) 331-52-34, elektronska
pošta: studentska.pisarna@ung.si, spletna stran: http://www.ung.si; uradne ure: od ponedeljka do
petka: 9.00-11.00 in 13.00-15.30.
OPOZORILO
Rok za izdajo odločbe o priznavanju v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja
(ZVPI) (Ur. l. RS, št. 87/2011, 97/2011 popr. in 109/12) je dva meseca od prejema popolne vloge.
Kandidati morajo upoštevati roke za oddajo dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev v prijavnosprejemnem postopku.
IX. IZBIRNI POSTOPEK
Prvi prijavni rok
Kandidati, ki bodo v Prvi prijavi na prvem mestu napisali študijski program, za katerega ne bo sprejet
sklep o omejitvi vpisa, bodo v ta program sprejeti, če bodo izpolnjevali splošne pogoje za vpis.
Kandidati, ki bodo v Prvi prijavi na prvem mestu napisali študijski program, za katerega bo sprejet sklep o
omejitvi vpisa, bodo v ta ali v naslednja v prijavi napisana študijska programa z omejenim vpisom sprejeti,
če bodo izpolnjevali splošne pogoje za vpis in bodo dosegli zadostno število točk, na še prosta mesta pri
študijskih programih z neomejenim vpisom pa, če bodo izpolnjevali splošne pogoje za vpis.
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Če bo za še prosta mesta pri študijskem programu z neomejenim vpisom prijavljenih preveč kandidatov, ki
so ta program v Prvi prijavi napisali na drugem ali tretjem mestu, bodo izbrani v skladu z merili, ki so s
študijskim programom določena ob omejitvi vpisa.
Če vsa mesta v programu, za katerega ni bil sprejet sklep o omejitvi vpisa, zasedejo kandidati, ki so ta
program napisali na prvem mestu, se kandidati, ki so ga napisali na drugem ali tretjem mestu, vanj ne morejo
uvrstiti.
Na seznam sprejetih se uvrstijo kandidati z enakim številom točk, kot jih je dosegel zadnji ne glede na število
prostih vpisnih mest, določenih s sklepom o omejitvi vpisa.
Rezultati izbirnega postopka bodo znani najkasneje do 26. julija 2016. Vsak kandidat bo prejel sklep o
rezultatu izbirnega postopka. Sezname sprejetih kandidatov visokošolske prijavno-informacijske službe
pošljejo tudi visokošolskim zavodom.
Na seznam sprejetih kandidatov se naknadno uvrstijo:
• kandidati, ki splošno maturo ali poklicno maturo zaradi upravičenih razlogov v skladu z odločitvijo
organov, pristojnih za splošno maturo oziroma poklicno maturo, opravljajo v jesenskem izpitnem roku,
• kandidati, ki v skladu z odločitvijo pristojnega organa fakultete, akademije oziroma visoke strokovne šole
v jesenskem izpitnem roku opravljajo preizkuse posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti,
• kandidati, državljani Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije, ki so srednjo šolo
končali v tujini, in zanje postopek priznavanja v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju
izobraževanja še ni bil končan,
• kandidati, za katere je bilo tako odločeno v pritožbenem postopku.
Ti kandidati, ki izpolnjujejo splošne pogoje za vpis, se uvrstijo med sprejete kandidate, če so se prijavili v
študijski program brez omejitve vpisa oziroma če dosežejo najmanj tolikšno število točk kot zadnji
uvrščeni kandidat s seznama.
Visokošolska prijavno-informacijska služba bo kandidate, ki so se naknadno uvrstili, ter visokošolske
zavode, na katere so bili sprejeti, pisno seznanila z rezultati izbirnega postopka.
Na seznam sprejetih se naknadno uvrstijo tudi kandidati s posebnim statusom, če v prvem roku izbirnega
postopka izpolnjujejo splošne pogoje za vpis v študijski program in v rednem izbirnem postopku niso bili
sprejeti v nobenega od napisanih programov ter dosežejo najmanj 90 % minimuma točk, potrebnih za
uvrstitev.
Kandidati zaprosijo za dodelitev statusa kandidata s posebnim statusom z individualno prošnjo, ki ji
morajo priložiti ustrezna dokazila. Prošnjo pošljejo priporočeno po pošti najkasneje do 6. junija 2016,
kasneje pa le izjemoma, če je do opravičljivih razlogov za dodelitev statusa prišlo po navedenem roku,
visokošolskim prijavno-informacijskim službam na naslov:
• Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza v Ljubljani, p.p. 524, 1001 Ljubljana, če
študijski program, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski zavod Univerze v
Ljubljani, javni ali koncesionirani samostojni visokošolski zavod;
• Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza v Mariboru, p.p. 246, 2001 Maribor, če
študijski program, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski zavod Univerze v
Mariboru;
• Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper, če
študijski program, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski zavod Univerze
na Primorskem;
• Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza v Novi Gorici, Vipavska 13, 5000 Nova
Gorica, če študijski program, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski zavod
Univerze v Novi Gorici.
O dodelitvi statusa in sprejemu v študijski program odloči pristojni organ univerze oziroma javnih in
koncesioniranih samostojnih visokošolskih zavodov in o tem pisno obvesti kandidata.
Odločitve pristojnih organov univerz ter javnih in koncesioniranih samostojnih visokošolskih zavodov o
kandidatih s posebnim statusom veljajo samo za prijavno-sprejemni postopek po tem razpisu.
Več informacij o dodelitvi statusa kandidata s posebnim statusom ter sprejemu v študijski program najdejo
kandidati na spletni strani https://www.uni-lj.si/, www.um.si/vpis, www.ung.si, www.upr.si. Kandidati naj
se z informacijami seznanijo pred izpolnjevanjem prijave.
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Drugi prijavni rok
Kandidati, ki so v Drugi prijavi na prvem mestu napisali študijski program, za katerega se s prvo željo ni
prijavilo več kandidatov, kot je prostih vpisnih mest, so v ta program sprejeti, če izpolnjujejo splošne pogoje
za vpis.
Če število prijav za študijski program, v Drugi prijavi napisan na prvem mestu, preseže število prostih mest,
se kandidati izbirajo po postopku iz poglavja »IX. Izbirni postopek – prvi rok« in ob upoštevanju meril, ki so
s študijskim programom določena ob omejitvi vpisa.
Rezultati izbirnega postopka bodo znani najkasneje do 23. septembra 2016. Vsak kandidat bo prejel
sklep o rezultatu izbirnega postopka. Sezname sprejetih kandidatov visokošolske prijavno-informacijske
službe pošljejo tudi visokošolskim zavodom.
Na seznam sprejetih kandidatov se naknadno uvrstijo kandidati, za katere je bilo tako odločeno v
pritožbenem postopku. Ti kandidati, ki izpolnjujejo splošne pogoje za vpis, se uvrstijo med sprejete
kandidate, če so se prijavili v študijski program brez omejitve vpisa oziroma če dosežejo najmanj tolikšno
število točk, kot zadnji uvrščeni kandidat s seznama sprejetih.
Na seznam sprejetih se naknadno uvrstijo tudi kandidati s posebnim statusom, če izpolnjujejo splošne
pogoje za vpis v študijski program in v rednem izbirnem postopku niso bili sprejeti v nobenega od napisanih
programov ter dosežejo najmanj 90 % minimuma točk, potrebnih za uvrstitev.
Dodeljeni status kandidata s posebnim statusom v prvem roku se upošteva tudi v drugem roku. Drugi
kandidati lahko zaprosijo za dodelitev statusa kandidata s posebnim statusom z individualno prošnjo, ki
ji morajo priložiti ustrezna dokazila. Prošnjo pošljejo najkasneje do 29. avgusta 2016 priporočeno po pošti
visokošolskim prijavno-informacijskim službam na naslov:
• Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza v Ljubljani, p.p. 524, 1001 Ljubljana, če
študijski program, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski zavod Univerze v
Ljubljani, javni ali koncesionirani samostojni visokošolski zavod;
• Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza v Mariboru, p.p. 246, 2001 Maribor, če
študijski program, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski zavod Univerze v
Mariboru;
• Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper, če
študijski program, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski zavod Univerze
na Primorskem;
• Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza v Novi Gorici, Vipavska 13, 5000 Nova
Gorica, če študijski program, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski zavod
Univerze v Novi Gorici.
Več informacij o dodelitvi statusa kandidata s posebnim statusom ter sprejemu v študijski program najdejo
kandidati na spletni strani https://www.uni-lj.si/, www.vpis.um.si/, www.ung.si, www.upr.si. Kandidati naj
se z informacijami seznanijo pred izpolnjevanjem prijave.
Tretji prijavni rok
Če število prijav preseže število prostih vpisnih mest za tretji prijavni rok, se za izbiro kandidatov
uporabljajo merila, ki so s študijskim programom določena ob omejitvi vpisa.
Status kandidata s posebnim statusom, ki je bil dodeljen v prvem ali drugem roku, se upošteva tudi v tretjem
roku. Oddaja individualne prošnje za dodelitev statusa kandidata s posebnim statusom v tretjem roku ni
mogoča.
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X.

DRŽAVLJANI DRŽAV ČLANIC EVROPSKE UNIJE IN DRUGI TUJI DRŽAVLJANI, KI
IMAJO STALNO BIVALIŠČE V REPUBLIKI SLOVENIJI IN SO SAMI ALI NJIHOVI STARŠI
REZIDENTI REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DAVČNE NAMENE TER OSEBE S PRIZNANO
MEDNARODNO ZAŠČITO

Državljani držav članic Evropske unije in drugi tuji državljani, ki imajo stalno bivališče v Republiki
Sloveniji in so sami ali vsaj eden od staršev ali skrbnikov rezidenti Republike Slovenije za davčne namene
ter osebam s priznano mednarodno zaščito v skladu z Zakonom o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št.
11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 98/11 – odl. US, 83/12, 111/13,114/13 – odl. US in 82/15 – odl. US), se
prijavijo na vpisna mesta, razpisana skupaj za državljane Republike Slovenije in državljane držav
članic Evropske unije, ki so objavljena v razpisu za vpis pri posameznem študijskem programu na
način in v rokih, kot je opisano v I. točki razpisa. Dokazilo o statusu osebe s priznano mednarodno zaščito
kandidati pošljejo do izbirnega postopka (8. julij 2016 v prvem roku in 12. september 2016 v drugem roku).
Informacije o prijavi in vpisu v prvi letnik dodiplomskega študija kandidati dobijo v:
• Visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze v Ljubljani (Kongresni trg 12, p. p. 524, 1001
Ljubljana, https://www.uni-lj.si/, tel.: +386 (1) 241-85-05, +386 (1) 241-85-08, elektronska pošta:
vpis.tujina@uni-lj.si), če želijo študirati na Univerzi v Ljubljani, na javnem ali koncesioniranem
samostojnem visokošolskem zavodu,
• Visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze v Mariboru (Slomškov trg 15, p. p. 246, 2001
Maribor, tel.: +386 (2) 235-52-61, elektronska pošta: vpis@um.si), uradne ure: od ponedeljka do
petka: 9.00-11.00 in 13.00-14.00, če želijo študirati na Univerzi v Mariboru,
• Visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze na Primorskem (Titov trg 4, 6000 Koper, tel.
+386(5) 611-76-30, elektronska pošta: vpis@upr.si), uradne ure: od ponedeljka do petka: 8.00-15.30,
če želijo študirati na Univerzi na Primorskem,
• Visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze v Novi Gorici (Vipavska 13, 5000 Nova
Gorica, tel. + 386 (5) 331-52-34, elektronska pošta: studentska.pisarna@ung.si), uradne ure: od
ponedeljka do petka: 9.00-11.00 in 13.00-15.30, če želijo študirati na Univerzi v Novi Gorici.
Informacije za kandidate s tujo listino o izobraževanju, s katero dokazujejo izpolnjevanje pogojev za vpis, so
navedene v točki VIII.
XI. OPOZORILO ZA ŽE VPISANE ŠTUDENTE IN DIPLOMANTE
Študenti, ki želijo zamenjati študijski program in te pravice oziroma pravice do ponavljanja še niso izrabili,
se morajo prijaviti tako kot drugi kandidati.
Kandidati, ki so enkrat že ponavljali ali enkrat že zamenjali redni študijski program, se za redni študij
ne smejo več prijaviti.
Diplomanti in študenti, ki bodo diplomirali v študijskem letu 2015/2016, se lahko prijavijo na vpisna
mesta za izredni študij na način in v rokih iz točke I. razpisa ter v skladu z navodili v točki XIII (Vzporedni
študij in študij diplomantov – vpis v 1. letnik).
Informacije za kandidate s tujo listino o izobraževanju, s katero dokazujejo izpolnjevanje pogojev za vpis in
za prehode med programi, so v točki VIII..
XII. NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Prijavni rok za vpis po merilih za prehode traja od 1. do 16. septembra 2016. Študenti, ki se želijo
vpisati v študijski program, pri katerem se preverjajo posebne nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti,
morajo prijavo oddati do 5. maja 2016.
V nekaterih študijskih programih je študij mogoče nadaljevati tudi v višjem letniku. Vpisna mesta za vpis
po merilih za prehode visokošolski zavodi določijo posebej in so navedena v razpisu.
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Kandidati za vpis v višji letnik po merilih za prehode oddajo prijavo za vpis preko elektronske vloge
na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/. Kandidat lahko odda več prijav. V prijavi
kandidat napiše en študijski program, za katerega izpolnjuje pogoje za vpis in merila za prehode, in sicer,
če se prijavlja:
1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za
vpis v eVŠ odda do 5. maja 2016 oziroma 16. septembra 2016. Po pošti mora priporočeno poslati
visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane pod VII. točko razpisa oziroma
navedene pri študijskem programu (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec
prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ do 5. maja 2016 oziroma do 16. septembra 2016, nato
natisniti, podpisati in ga s prilogami, ki so zahtevane pod VII. točko razpisa oziroma navedene pri
študijskem programu, priporočeno poslati po pošti visokošolskemu zavodu največ pet dni po roku,
določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ..
Kot pravočasna se upošteva:
1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 5. maja 2016 oziroma
16. septembra 2016 in
2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do 5. maja 2016 oziroma 16. septembra 2016, natisnjena v
istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in priporočeno
poslana po pošti visokošolskemu zavodu na naslov naveden v levem zgornjem kotu natisnjenega
obrazca prijave za vpis do 10. maja 2016 oziroma 21. septembra 2016.
Če je možnost za nadaljevanje študija predvidena za diplomante višješolskega študija po Zakonu o višjem
strokovnem izobraževanju (ZVSI) (Ur. l. RS, št. 86/2004), je to posebej zapisano. V vseh drugih primerih
gre za nekdanje višješolske programe, sprejete pred 1. 1. 1994.
Informacije za kandidate s tujo listino o izobraževanju, s katero dokazujejo izpolnjevanje pogojev za vpis, so
v točki VIII.
XIII. VZPOREDNI ŠTUDIJ IN ŠTUDIJ DIPLOMANTOV – VPIS V 1. LETNIK
Prijavni rok za vzporedni vpis in vpis na mesta za diplomante traja od 1. do 16. septembra 2016.
Študenti, ki se želijo vpisati v študijski program, pri katerem se preverjajo posebne nadarjenosti,
sposobnosti in spretnosti, morajo prijavo oddati do 5. maja 2016.
Vpisna mesta za vzporedni študij in diplomante visokošolski zavodi določijo posebej. Število vpisnih mest
za posamezni študijski program je navedeno v razpisu. Več informacij o vzporednem študiju in vpisu
diplomantov dobijo kandidati na visokošolskem zavodu (fakultetah, akademijah in visokih strokovnih šolah).
Kandidati za vzporedni vpis oziroma vpis na mesta za diplomante oddajo prijavo za vpis preko
elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/. Kandidat lahko odda več
prijav. V prijavi kandidat napiše en študijski program, za katerega izpolnjuje pogoje za vpis, in sicer, če se
prijavlja:
1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za
vpis v eVŠ odda do 5. maja 2016 oziroma 16. septembra 2016. Po pošti mora priporočeno poslati
visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane pod VII. točko razpisa oziroma
navedene v tem poglavju in pri študijskem programu (na prilogi mora biti naveden sklic na številko
prijave za vpis).
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec
prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ do 5. maja 2016 oziroma 16. septembra 2016, nato
natisniti, podpisati in ga s prilogami, ki so zahtevane pod VII. točko razpisa oziroma navedene v tem
poglavju in pri študijskem programu, priporočeno poslati po pošti visokošolskemu zavodu največ pet
dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ.
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Kot pravočasna se upošteva:
1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 5. maja 2016 oziroma
16. septembra 2016 in
2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do 5. maja 2016 oziroma 16. septembra 2016, natisnjena v
istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno
poslana po pošti visokošolskemu zavodu na naslov naveden v levem zgornjem kotu natisnjenega
obrazca prijave za vpis do 10. maja 2016 oziroma 21. septembra 2016.
Vzporedni študij
Študenti, ki želijo študirati vzporedno, pošljejo elektronsko prijavo preko spletnega portala eVŠ od 1. do 16.
septembra 2016. Visokošolskemu zavodu, na katerega se prijavljajo, pošljejo potrdilo o opravljenih
obveznostih za vpis v višji letnik na visokošolskem zavodu, kjer so že vpisani, in soglasje tega (matičnega)
visokošolskega zavoda.
Študenti, ki se želijo vpisati v študijski program, pri katerem se preverjajo posebne nadarjenosti,
sposobnosti in spretnosti, morajo prijavo preko spletnega portala eVŠ oddati do 5. maja 2016.
Visokošolskemu zavodu, na katerega se prijavljajo, pošljejo soglasje matične fakultete, akademije ali visoke
strokovne šole. Potrdilo o opravljenih obveznostih za vpis v višji letnik na matičnem visokošolskem zavodu
pa predložijo najkasneje do vpisa.
Diplomanti
Diplomanti visokošolskega študijskega programa po prejšnjih predpisih in diplomanti univerzitetnega in
visokošolskega strokovnega študijskega programa pošljejo elektronsko prijavo preko spletnega portala eVŠ
od 1. do 16. septembra 2016. Visokošolskemu zavodu, na katerega se prijavljajo, pošljejo diplomo
(fotokopijo dokumenta, kot opisano v prvem odstavku VII. točke razpisa) in potrdilo o opravljenih izpitih.
Kandidati, ki se prijavljajo brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom),
pošljejo tudi natisnjen in podpisan prijavni obrazec.
Kandidati. ki se želijo vpisati v študijski program, pri katerem se preverjajo posebne nadarjenosti,
sposobnosti in spretnosti, morajo prijavo oddati do 5. maja 2016. Diplomo in potrdilo o opravljenih izpitih
pa pošljejo visokošolskemu zavodu, na katerega se prijavljajo, najkasneje do 16. septembra 2016.
Informacije za kandidate s tujo listino o izobraževanju, s katero dokazujejo izpolnjevanje pogojev za vpis, so
v točki VIII.
XIV. VPIS
Vpis v prvi letnik rednega in izrednega študija bo na visokošolskih zavodih, ki bodo kandidate k vpisu pisno
povabili. Vpis se opravi na podlagi popolno izpolnjenega vpisnega lista.
Vpis sprejetih v prvem roku bo od 27. julija do 12. avgusta 2016. Vpis sprejetih v drugem roku bo od 26.
do 29. septembra 2016. Vpis sprejetih v tretjem roku bo od 6. do 14. oktobra 2016.
XV. PRIJAVA ZA TUJCE IZ DRŽAV NEČLANIC EVROPSKE UNIJE IN SLOVENCE BREZ
SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA
Državljani držav nečlanic Evropske unije in Slovenci brez slovenskega državljanstva se prijavijo na vpisna
mesta, ki so objavljena v tabelah z vpisnimi mesti za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce –
državljane držav nečlanic Evropske unije.
Tuji državljani morajo plačati šolnino v skladu s Pravilnikom o šolninah in bivanju v študentskih domovih
za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 70/08).
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Tabela 1: Roki za oddajo prijave za vpisna mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce
iz držav nečlanic Evropske unije in prilog k prijavi
Univerza oziroma
samostojni visokošolski
zavod
Univerza v Ljubljani

Univerza v Mariboru

Univerza na Primorskem

Univerza v Novi Gorici

Evropska pravna fakulteta

Fakulteta za dizajn

Fakulteta za državne in
evropske študije
Fakulteta za informacijske
študije v Novem mestu
Fakulteta za tehnologije in
sisteme

Fakulteta za uporabne
družbene študije v Novi
Gorici

Fakulteta za zdravstvene vede
Novo mesto

Prijavni roki

Roki za priloge k prijavi

Prvi prijavni rok: od 5. februarja do 5.
maja 2016
Drugi prijavni rok: od 1. do 3. oktobra
2016
Prvi prijavni rok: od 5. februarja do 5.
maja 2016
Drugi prijavni rok: od 1. do 3. oktobra
2016
Prvi prijavni rok: od 5. februarja do
15. julija 2016
Drugi prijavni rok: od 1. do 12.
avgusta 2016
Tretji prijavni rok: od 1. do 3. oktobra
2016
Prvi prijavni rok: od 5. februarja do 5.
avgusta 2016
Drugi prijavni rok: od 22. do 29.
avgusta 2016
Tretji prijavni rok: od 1. do 5. oktobra
2016
Od 1. avgusta do 16. septembra 2016,
razen za transnacionalno
izobraževanje: od 1. do 30. septembra
2016
Prvi prijavni rok: od 5. februarja do 5.
marca 2016
Drugi prijavni rok: od 21. do 28.
avgusta 2016
Tretji prijavni rok: od 1. do 5. oktobra
2016

Prvi prijavni rok: do 1. avgusta
2016.
Drugi prijavni rok: do 5.
oktobra 2016.
Prvi prijavni rok: do 1. avgusta
2016.
Drugi prijavni rok: do
zaključka prijavnega roka.

Od 5. februarja do 31. maja 2016

Do 1. avgusta 2016.

Prvi prijavni rok: od 5. februarja do 1.
junija 2016
Drugi prijavni rok: od 1. do 3. oktobra
2016
Prvi prijavni rok: od 5. februarja do 1.
junija 2016
Drugi prijavni rok: od 1. do 3. oktobra
2016
Prvi prijavni rok: od 5. februarja do 4.
marca 2016
Drugi prijavni rok: od 22. do 29.
avgusta 2016
Tretji prijavni rok: od 1. do 3. oktobra
2016
Prvi prijavni rok: od 5. februarja do 1.
junija 2016
Drugi prijavni rok: od 1. do 3. oktobra
2016

Prvi prijavni rok: do 1. avgusta
2016
Drugi prijavni rok: do
zaključka prijavnega roka
Prvi prijavni rok: do 1. avgusta
2016
Drugi prijavni rok: do
zaključka prijavnega roka
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Do zaključka prijavnega roka.

Do zaključka prijavnega roka.

Do zaključka prijavnega roka.

Prvi prijavni rok: do 13. julija
2016.
Drugi in tretji prijavni rok: do
zaključka prijavnega roka.

Prvi prijavni rok: do 3. avgusta
2016.
Drugi in tretji prijavni rok: do
zaključka prijavnega roka.
Prvi prijavni rok: do 1. avgusta
2016
Drugi prijavni rok: do
zaključka prijavnega roka
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Univerza oziroma
samostojni visokošolski
zavod
Gea College – Fakulteta za
podjetništvo
Mednarodna fakulteta za
družbene in poslovne študije
Visoka šola za tehnologijo
polimerov
Visoka šola za upravljanje in
poslovanje Novo mesto

Visoka šola za varstvo okolja

Prijavni roki

Roki za priloge k prijavi

Prvi prijavni rok: od 5. februarja do
25. julija 2016
Drugi prijavni rok: od 21. avgusta do
5. oktobra 2016
Prvi prijavni rok: od 5. februarja do
31 julija 2016
Drugi prijavni rok: od 1. do 5. oktobra
2016
Prvi prijavni rok: od 5. februarja do 4.
marca 2016.
Drugi prijavni rok: od 22. do 29.
avgust 2016.
Prvi prijavni rok: od 5. februarja do 1.
junija 2016
Drugi prijavni rok: od 1. do 3. oktobra
2016
Prvi prijavni rok: od 5. februarja do 5.
avgusta 2016
Drugi prijavni rok: od 22. do 29.
avgusta 2016
Tretji prijavni rok: od 1. do 3. oktobra
2016

Do zaključka prijavnega roka.

Do zaključka prijavnega roka.

Do 29. avgusta 2016
Prvi prijavni rok: do 1. avgusta
2016
Drugi prijavni rok: do
zaključka prijavnega roka.
Prvi prijavni rok: do 15. julija
2016.
Drugi in tretji prijavni rok: do
zaključka prijavnega roka.

Podrobnejše informacije o prijavno-sprejemnem postopku za tujce iz držav nečlanic Evropske unije in
Slovence brez slovenskega državljanstva objavijo univerze in samostojni visokošolski zavodi na svojih
spletnih straneh.
Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ
http://portal.evs.gov.si/prijava/, in sicer, če se prijavlja:
1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za
vpis v eVŠ odda do prijavnega roka iz tabele 1. Po pošti mora v rokih za priloge k prijavi iz tabele 1
priporočeno poslati pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi ali samostojnemu
visokošolskemu zavodu zahtevane priloge (kandidati naj preverijo na spletnih straneh visokošolskih
zavodov) - na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis.
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom) mora obrazec
prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ v prijavnem roku, nato natisniti, podpisati in ga
priporočeno poslati po pošti do prijavnega roka iz tabele 1 oz. največ pet dni po roku, določenem za
pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ, pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi ali
samostojnemu visokošolskemu zavodu. Zahtevane priloge (kandidati naj preverijo na spletnih
straneh visokošolskih zavodov) mora kandidat poslati v rokih za priloge k prijavi iz tabele 1.
Kot pravočasna se upošteva:
1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do prijavnega roka iz
tabele 1 in
2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ v prijavnem roku, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo
v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana pristojni visokošolski
prijavno-informacijski službi ali visokošolskemu zavodu na naslov, naveden v levem zgornjem
kotu natisnjenega obrazca prijave za vpis do prijavnega roka iz tabele 1 oz. največ pet dni po roku,
določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ.
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Informacije o prijavno-sprejemnem postopku in dokazilih za vpis v prvi letnik dodiplomskega študija
kandidati dobijo:
• v Visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze v Ljubljani (Kongresni trg 12, p. p. 524,
1001 Ljubljana, https://www.uni-lj.si/, tel.: +386 (1) 241-85-05, +386 (1) 241-85-08, elektronska
pošta: vpis.tujina@uni-lj.si), če želijo študirati na Univerzi v Ljubljani,
• v Visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze v Mariboru (Slomškov trg 15, p. p. 246,
2001 Maribor, tel.: +386 (2) 235-52-63, +386 (2) 235-52-64, elektronska pošta: vpis@um.si), uradne
ure: od ponedeljka do petka: 9.00-11.00 in 13.00-14.00, če želijo študirati na Univerzi v Mariboru,
• v Visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze na Primorskem (Titov trg 4, 6000 Koper,
tel.: +386 (5) 611-76-30, elektronska pošta: vpis@upr.si), če želijo študirati na Univerzi na
Primorskem,
• v Visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze v Novi Gorici (Vipavska 13, 5000 Nova
Gorica, tel. + 386 (5) 331-52-34, elektronska pošta: studentska.pisarna@ung.si), če želijo študirati na
Univerzi v Novi Gorici,
• na posameznih javnih in koncesioniranih samostojnih visokošolskih zavodih.
Informacije za kandidate s tujo listino o izobraževanju, s katero dokazujejo izpolnjevanje pogojev za vpis, so
v točki VIII.
XVI. PODROBNEJŠE INFORMACIJE
•

Razpis za vpis je objavljen tudi na spletnih straneh http://portal.evs.gov.si/ in visokošolskih prijavnoinformacijskih služb Univerze v Ljubljani (https://www.uni-lj.si/), Univerze v Mariboru
(www.um.si/vpis), Univerze na Primorskem (www.upr.si in www.vpis.upr.si) in Univerze v Novi Gorici
(www.ung.si).

•

Navodila za izpolnjevanje prijave za vpis dobite na spletni strani http://portal.evs.gov.si/

•

Tehnična pomoč za težave z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem: Enotni kontaktni
center državne uprave (EKC), e-naslov: ekc@gov.si, tel.: 080-2002 (med delavniki od 8.00 do 22.00).

•

Tehnična pomoč za vprašanja pri izpolnjevanju elektronske vloge: Podpora eVŠ na Ministrstvu za
izobraževanje, znanost in šport, e-naslov: evs-prijava.mizs@gov.si, tel.: (01) 478-46-59 (v obdobju
prijavnih rokov ob delavnikih med 9. in 16. uro).

•

Več informacij o razpisu za vpis dobijo kandidati v:
Visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze v Ljubljani; Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana,
tel.: (01) 241-85-02 ali 241-85-55, oziroma po elektronski pošti vpis@uni-lj.si in na spletni strani
https://www.uni-lj.si/,
Visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze v Mariboru; Slomškov trg 15, 2000 Maribor, tel.:
(02) 235-52-61, 235-52-63, 235-52-64, po elektronski pošti vpis@um.si (uradne ure od ponedeljka do
petka: 9.00-11.00 in 13.00-14.00) in na spletni strani www.um.si/vpis,
Visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze na Primorskem; Titov trg 4, 6000 Koper, tel.:
(05) 611-75-10, po elektronski pošti: vpis@upr.si in na spletni strani www.upr.si in www.vpis.upr.si.
Visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze v Novi Gorici; Vipavska 13, 5000 Nova Gorica,
tel.: (05) 331-52-34, po elektronski pošti studentska.pisarna@ung.si (uradne ure: od ponedeljka do petka:
9.00-11.00 in 13.00-15.30) in na spletni strani www.ung.si.

•

Informacije o razpisu za vpis in prijavno-sprejemnem postopku dobijo kandidati tudi pri šolskih
svetovalnih delavcih na srednjih šolah in pri strokovnih delavcih na zavodih za zaposlovanje.

•

Več informacij o dodelitvi statusa kandidata s posebnim statusom ter sprejemu v študijski program najdejo
kandidati na spletnih straneh visokošolskih prijavno-informacijskih služb.

•

Pojasnila o izračunavanju točk za razvrščanje kandidati dobijo pri šolskih svetovalnih delavcih na srednjih
šolah in zavodih za zaposlovanje. Tabela za pretvorbo ocen in primeri izračunavanja točk za razvrščanje
so objavljeni tudi spletnih straneh http://portal.evs.gov.si/ in visokošolskih prijavno-informacijskih služb
Univerze v Ljubljani (https://www.uni-lj.si/), Univerze v Mariboru (www.um.si/vpis), Univerze na
Primorskem (www.upr.si in www.vpis.upr.si) in Univerze v Novi Gorici (www.ung.si).
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•

Razpisi za vpis v nekoncesionirane študijske programe so objavljeni na spletnih straneh nekoncesioniranih
zasebnih samostojnih visokošolskih zavodov, zbrani pa so na spletni strani http://portal.evs.gov.si/.
Podrobne informacije kandidati dobijo na posameznem zavodu.

•

Informacije o prijavi in opravljanju izpitov splošne mature dobijo kandidati na gimnazijah in na Državnem
izpitnem centru (Ljubljana, Kajuhova 32 U, +386 (1) 548-46-00, http://www.ric.si/).

•

Informacije o subvencioniranem bivanju študentov so objavljene na spletnih straneh študentskih domov
(http://www.stud-dom-lj.si/, http://www.studentskidomovi.um.si/, http://www.sd.upr.si/, http://www.dsdkranj.si/).
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PREDMETI SPLOŠNE MATURE
SKUPNI, OBVEZNI DEL SPLOŠNE MATURE:
− slovenščina (na narodno mešanih območjih italijanščina kot materinščina oziroma madžarščina kot
materinščina),
− tuji jezik: angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina, španščina ali ruščina,
− matematika.
PREDMETI IZBIRNEGA DELA SPLOŠNE MATURE:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

angleščina
biologija,
biotehnologija,
ekonomija,
elektrotehnika,
filozofija,
fizika,
francoščina,
geografija,
glasba,
grščina,
informatika,
italijanščina,
italijanščina kot drugi jezik
kemija,
latinščina
likovna teorija,
madžarščina kot drugi jezik (dvojezična slovensko-madžarska gimnazija),
materiali,
mehanika,
nemščina,
psihologija,
računalništvo,
ruščina,
slovenščina kot drugi jezik (dvojezična slovensko-madžarska gimnazija),
slovenščina kot drugi jezik (gimnazija z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju
Slovenske Istre),
sociologija,
sodobni ples,
španščina,
teorija in zgodovina drame in gledališče,
umetnostna zgodovina,
zgodovina.
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Preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti V PRVEM PRIJAVNEM ROKU
Visokošolski zavod – program
UNIVERZA V LJUBLJANI
Akademija za glasbo – glasbena umetnost
Akademija za glasbo – glasbena pedagogika
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
Biotehniška fakulteta – Krajinska arhitektura
Fakulteta za arhitekturo – Arhitektura, Urbanizem
Fakulteta za šport
Naravoslovnotehniška fakulteta – Oblikovanje tekstilij in
oblačil
Pedagoška fakulteta – Likovna pedagogika
Pedagoška fakulteta – Logopedija in surdopedagogika
Zdravstvena fakulteta – Laboratorijska zobna protetika
UNIVERZA V MARIBORU
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
– Arhitektura
Pedagoška fakulteta – Glasbena pedagogika
Pedagoška fakulteta – Likovna pedagogika
Pedagoška fakulteta – Športno treniranje
SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Fakulteta za dizajn

Datum preizkusa

Veljavnost

20. maj 2016
24. junij 2016
27. junij - 7. julij 2016
30. junij - 7. julij 2016
24. junij 2016
28. junij - 1. julij 2016
28. in 29. junij 2016

Samo za tekoče leto
Samo za tekoče leto
Samo za tekoče leto
Samo za tekoče leto
Samo za tekoče leto
Samo za tekoče leto
Samo za tekoče leto

6. in 7. julij 2016

Samo za tekoče leto

29. junij 2016
27. in 28. junij 2016
5. julij 2016

Samo za tekoče leto
Samo za tekoče leto
Samo za tekoče leto

27. junij 2016

Samo za tekoče leto

29. junij ali 1. julij 2016
28. junij ali 1. julij 2016
30. junij 2016

Trajna
Trajna
Samo za tekoče leto

23. in 24. junij 2016

Samo za tekoče leto

27

PREIZKUSI POSEBNIH NADARJENOSTI, SPOSOBNOSTI IN SPRETNOSTI – študijsko leto 2016/2017

Preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti V DRUGEM PRIJAVNEM ROKU
Visokošolski zavod – program
UNIVERZA V LJUBLJANI
Akademija za glasbo
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
Biotehniška fakulteta – Krajinska arhitektura
Fakulteta za arhitekturo – Arhitektura, Urbanizem
Fakulteta za šport
Naravoslovnotehniška fakulteta – Oblikovanje tekstilij in oblačil
Pedagoška fakulteta – Likovna pedagogika
Pedagoška fakulteta – Logopedija in surdopedagogika
Zdravstvena fakulteta – Laboratorijska zobna protetika
UNIVERZA V MARIBORU
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo –
Arhitektura
Pedagoška fakulteta – Glasbena pedagogika
Pedagoška fakulteta – Likovna pedagogika
Pedagoška fakulteta – Športno treniranje
SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Fakulteta za dizajn
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Datum preizkusa
9. september 2016
ni preizkusov
7. in 8. september 2016
7. september 2016
8. in 9. september 2016
7. september 2016
ni preizkusov
9. september 2016
7. in 8. september 2016
7. september 2016
7. september 2016
8. september 2016
8. september 2016
8. september 2016
7. in 8. september 2016
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Preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti V TRETJEM PRIJAVNEM ROKU
Visokošolski zavod – program
UNIVERZA V LJUBLJANI
Akademija za glasbo
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje - Kiparstvo
Biotehniška fakulteta – Krajinska arhitektura
Fakulteta za arhitekturo – Arhitektura, Urbanizem
Fakulteta za šport
Naravoslovnotehniška fakulteta – Oblikovanje tekstilij in oblačil
Pedagoška fakulteta – Likovna pedagogika
Pedagoška fakulteta – Logopedija in surdopedagogika
Zdravstvena fakulteta – Laboratorijska zobna protetika
UNIVERZA V MARIBORU
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo –
Arhitektura
Pedagoška fakulteta – Glasbena pedagogika
Pedagoška fakulteta – Likovna pedagogika
Pedagoška fakulteta – Športno treniranje
SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Fakulteta za dizajn
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Datum preizkusa
ni preizkusov
ni preizkusov
6. in 7. oktober 2016
ni preizkusov
6. oktober 2016
ni preizkusov
ni preizkusov
ni preizkusov
ni preizkusov
ni preizkusov
ni preizkusov
7. oktober 2016
7. oktober 2016
ni preizkusov
7. oktober 2016
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AKADEMIJA ZA GLASBO
Stari trg 34, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 242-73-12
Faks: (01) 242-73-20
E-pošta: ag-dekanat@uni-lj.si
Spletna stran: www.ag.uni-lj.si
Informativno mesto: Stari trg 34, pritličje, mestni avtobus št. 3 (smer Rudnik).
Akademija izvaja univerzitetna študijska programa prve stopnje Glasbena umetnost in Glasbena pedagogika.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE GLASBENA UMETNOST
Trajanje študija
Univerzitetni študij traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Smeri študija
− Čembalo
− Fagot
− Flavta
− Harfa
− Harmonika
− Kitara
− Klarinet
− Klavir
− Kljunasta flavta

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Kompozicija in glasbena teorija
Kontrabas
Oboa
Orgle
Orkestrsko dirigiranje
Petje
Pozavna
Rog
Sakralna glasba

−
−
−
−
−
−
−
−

Saksofon
Tolkala
Trobenta
Tuba
Viola
Violina
Violončelo
Zborovsko dirigiranje

Kandidati morajo v prijavi navesti smer študija.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Glasbena umetnost se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo ali zaključni izpit na srednji glasbeni šoli,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega
predmeta glasba,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus glasbeno-umetniške nadarjenosti in znanja. Kandidati, ki
nimajo končane umetniške gimnazije glasbene smeri, morajo opraviti tudi preizkus znanja v obsegu
srednješolskega znanja iz predmetov solfeggio, glasbeni stavek in glasbena zgodovina.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− uspeh pri preizkusu glasbeno-umetniške nadarjenosti in znanja
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

80 % točk,
15 % točk,
5 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− uspeh pri preizkusu glasbeno-umetniške nadarjenosti in znanja
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

80 % točk,
10 % točk,
5 % točk,
5 % točk.

V izjemnih primerih se v študijski program lahko vpiše tudi kandidat, ki ne izpolnjuje vpisnih pogojev iz
točk a), b) ali c), izkazuje pa izjemno glasbeno-umetniško nadarjenost in znanje.
Preizkus glasbeno-umetniške nadarjenosti in znanja
Preizkus glasbeno-umetniške nadarjenosti in znanja v prvem prijavnem roku bo 20. maja 2016.
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Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku na študijskem programu še prosta mesta,
bodo preizkusi glasbeno-umetniške nadarjenosti in znanja v drugem prijavnem roku 9. septembra 2016.
Opravljeni preizkus velja samo za tekoče leto.
Podrobnejše informacije kandidati dobijo v študentskem referatu akademije (tel: (01) 242-73-12) in na
spletni strani akademije (www.ag.uni-lj.si).
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE GLASBENA PEDAGOGIKA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Glasbena pedagogika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega
predmeta glasba,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Vsi kandidati morajo opraviti sprejemni preizkus, s katerim se preverjajo njihova glasbena znanja,
glasbeno-umetniške nadarjenosti in pedagoške predispozicije.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− uspeh pri sprejemnem preizkusu
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

80 % točk,
15 % točk,
5 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− uspeh pri sprejemnem preizkusu
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

80 % točk,
10 % točk,
5 % točk,
5 % točk.

Sprejemni preizkus
Sprejemni preizkus v prvem prijavnem roku bo 24. junija 2016.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku na študijskem programu ostala še prosta
mesta, bo sprejemni preizkus v drugem prijavnem roku 9. septembra 2016.
Opravljeni preizkus velja samo za tekoče leto.
Podrobnejše informacije kandidati dobijo v študentskem referatu akademije (tel: (01) 242-73-12) in na
spletni strani akademije (www.ag.uni-lj.si).
Vpisna mesta
Glasbena umetnost – univerzitetni program
Glasbena pedagogika – univerzitetni program

Redni
60
20

Izredni
15
5

Redni študij se bo izvajal, če bo v posamezni program vpisan en kandidat; izredni študij se bo izvajal, če bo
v posamezni program vpisan en kandidat.
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XI. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
Vpisna mesta
Redni
Izredni
Glasbena umetnost UN
2*
5*
Glasbena pedagogika UN
2*
2*
* Število mest za 2. in 3. letnik skupaj.
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AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO
Nazorjeva ulica 3, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 251-04-12
(01) 251-95-80
(01) 251-05-03
(01) 426-43-16
Spletna stran: www.agrft.uni-lj.si
Informativno mesto: Nazorjeva ulica 3
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo izvaja univerzitetne študijske programe prve stopnje
Dramaturgija in scenske umetnosti, Dramska igra, Film in televizija ter Gledališka režija.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
DRAMATURGIJA IN SCENSKE UMETNOSTI
Trajanje študija
Študij traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Dramaturgija in scenske umetnosti se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Vsi kandidati morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni
okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom.
Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so:
− potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo,
− spričevalo o zaključeni osnovni šoli v Republiki Sloveniji ali o zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim
učnim jezikom,
− maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega
izobraževanja, iz katerega je razviden opravljen predmet Slovenski jezik,
− spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem izobraževanju ali o
zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim jezikom,
− diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji v študijskem programu in
potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku.

Kandidati, ki opravljajo (so opravili) splošno maturo ali poklicno maturo v Republiki Sloveniji,
ne pošiljajo dokazila o znanju slovenskega jezika; zahtevani podatek visokošolski prijavnoinformacijski službi sporoči Državni izpitni center.
Vsi kandidati morajo opraviti tudi preizkus posebne nadarjenosti in dokazati ustrezne psihofizične
sposobnosti. Kandidati dokažejo psihofizične sposobnosti s splošnim zdravniškim spričevalom.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
– uspeh pri preizkusu posebne nadarjenosti in psihofizičnih sposobnosti
– splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu
– splošni uspeh v 3. in 4. letniku
Vpisna mesta
Dramaturgija in scenske umetnosti – univerzitetni
program

Redni

Izredni

6

-

Študij se bo izvajal, če bosta vpisana vsaj 2 kandidata.
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90 % točk,
5 % točk,
5 % točk.
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UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE DRAMSKA IGRA
Trajanje študija
Študij traja štiri leta in obsega 240 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Dramska igra se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega
predmeta umetnostna zgodovina; če je kandidat ta predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz
kateregakoli maturitetnega predmeta; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri
poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Vsi kandidati morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni
okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom.
Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so:
− potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo,
− spričevalo o zaključeni osnovni šoli v Republiki Sloveniji ali o zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim
učnim jezikom,
− maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega
izobraževanja, iz katerega je razviden opravljen predmet Slovenski jezik,
− spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem izobraževanju ali o
zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim jezikom,
− diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji v študijskem programu in
potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku.

Kandidati, ki opravljajo (so opravili) splošno maturo ali poklicno maturo v Republiki Sloveniji,
ne pošiljajo dokazila o znanju slovenskega jezika; zahtevani podatek visokošolski prijavnoinformacijski službi sporoči Državni izpitni center.
Vsi kandidati morajo opraviti tudi preizkus posebne nadarjenosti in dokazati ustrezne psihofizične
sposobnosti. Kandidati dokažejo psihofizične sposobnosti s splošnim zdravniškim spričevalom.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
– uspeh pri preizkusu posebne nadarjenosti in psihofizičnih sposobnosti
– splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu
– splošni uspeh v 3. in 4. letniku

90 % točk,
5 % točk,
5 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
– uspeh pri preizkusu posebne nadarjenosti in psihofizičnih sposobnosti
– splošni uspeh pri poklicni maturi
– splošni uspeh v 3. in 4. letniku
– uspeh pri maturitetnem predmetu

90 % točk,
4 % točk,
3 % točk,
3 % točk.

Vpisna mesta
Dramska igra – univerzitetni program

Redni
12

Izredni
-

Študij se bo izvajal, če bodo vpisani vsaj štirje kandidati.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE FILM IN TELEVIZIJA
Trajanje študija
Študij traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Smeri študija
− Filmska in televizijska režija,
− Filmsko in televizijsko snemanje,
− Filmska in televizijska montaža.
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Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Film in televizija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo po programu fotografski tehnik ali medijski tehnik ter izpit iz enega od
maturitetnih predmetov: likovna teorija, teorija in zgodovina drame in gledališča ali umetnostna
zgodovina; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6.1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Vsi kandidati morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni
okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom.
Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so:
− potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo,
− spričevalo o zaključeni osnovni šoli v Republiki Sloveniji ali o zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim
učnim jezikom,
− maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega
izobraževanja, iz katerega je razviden opravljen predmet Slovenski jezik,
− spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem izobraževanju ali o
zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim jezikom,
− diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji v študijskem programu in
potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku.

Kandidati, ki opravljajo (so opravili) splošno maturo ali poklicno maturo v Republiki Sloveniji,
ne pošiljajo dokazila o znanju slovenskega jezika; zahtevani podatek visokošolski prijavnoinformacijski službi sporoči Državni izpitni center.
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus posebne nadarjenosti za posamezni program oz. smer in
dokazati ustrezne psihofizične sposobnosti. Kandidati dokažejo psihofizične sposobnosti s splošnim
zdravniškim izvidom ter specialističnima izvidoma za vid in sluh.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
– uspeh pri preizkusu posebne nadarjenosti in psihofizičnih sposobnosti
– splošni uspeh pri maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu
– splošni uspeh v 3. in 4. letniku

90 % točk,
5 % točk,
5 % točk.

Vpisna mesta
Film in televizija – univerzitetni program
– Filmska in televizijska režija
– Filmsko in televizijsko snemanje
– Filmska in televizijska montaža

Redni

Izredni

4
4
4

-

Študij se bo izvajal, če bodo na program vpisani vsaj štirje kandidati.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE GLEDALIŠKA REŽIJA
Trajanje študija
Študij traja štiri leta in obsega 240 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Gledališka režija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Vsi kandidati morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni
okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom.
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Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so:
− potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo,
− spričevalo o zaključeni osnovni šoli v Republiki Sloveniji ali o zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim
učnim jezikom,
− maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega
izobraževanja, iz katerega je razviden opravljen predmet Slovenski jezik,
− spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem izobraževanju ali o
zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim jezikom,
− diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji v študijskem programu in
potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku.

Kandidati, ki opravljajo (so opravili) splošno maturo ali poklicno maturo v Republiki Sloveniji,
ne pošiljajo dokazila o znanju slovenskega jezika; zahtevani podatek visokošolski prijavnoinformacijski službi sporoči Državni izpitni center.
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus posebne nadarjenosti in dokazati ustrezne psihofizične
sposobnosti. Kandidati dokažejo psihofizične sposobnosti s splošnim zdravniškim spričevalom in
specialističnima izvidoma za vid in sluh.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
– uspeh pri preizkusu posebne nadarjenosti in psihofizičnih sposobnosti
– splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu
– splošni uspeh v 3. in 4. letniku

90 % točk,
5 % točk,
5 % točk.

Vpisna mesta
Gledališka režija – univerzitetni program

Redni
4

Izredni
-

Študij se bo izvajal, če bo vpisan vsaj 1 kandidat.
Preizkus posebne nadarjenosti
Preizkus posebne nadarjenosti je za različne programe oziroma smeri različen.
Preizkusi nadarjenosti v prvem prijavnem roku bodo od 27. junija do 7. julija 2016. Kandidati bodo
obveščeni o točnem datumu.
V drugem prijavnem roku se preizkus nadarjenosti ne bo izvajal.
Podrobnejše informacije o programih in načinu opravljanja preizkusa posebne nadarjenosti lahko kandidati
dobijo pisno ali ustno v referatu za študijske in študentske zadeve akademije. Pismu naj priložijo ovojnico s
točnim naslovom in znamko za odgovor.
Navodila o načinu poteka in obveznih vsebinah preizkusa posebne nadarjenosti, ki jih morajo kandidati
pripraviti in posredovati v skladu z Navodili na Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT),
so vsako leto od dneva uradnega razpisa za vpis javno objavljena na spletni strani AGRFT. Informacije o
Navodilih so dostopne tudi v referatu za študijske in študentske zadeve AGRFT.
Opravljen preizkus posebne nadarjenosti velja za tekoče študijsko leto. Preizkus posebne nadarjenosti
se lahko ponavlja po enem letu.
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AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE
Erjavčeva 23, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 421-25-00
Faks: (01) 251-90-71
Spletna stran: www.aluo.uni-lj.si
Informativni mesti: Erjavčeva c. 23 za slikarstvo, kiparstvo, konserviranje in restavriranje likovnih del,
Dolenjska c. 83 za oblikovanje.
Akademija izvaja univerzitetne študijske programe prve stopnje: Industrijsko in unikatno oblikovanje,
Kiparstvo, Konserviranje in restavriranje likovnih del, Oblikovanje vizualnih komunikacij in Slikarstvo.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI PRVE STOPNJE
INDUSTRIJSKO IN UNIKATNO OBLIKOVANJE
KIPARSTVO
KONSERVIRANJE IN RESTAVRIRANJE LIKOVNIH DEL
OBLIKOVANJE VIZUALNIH KOMUNIKACIJ
SLIKARSTVO
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Smeri študija
Industrijsko in unikatno oblikovanje:
− Industrijsko oblikovanje,
− Unikatno oblikovanje (oblikovanje stekla in keramike).
Kandidat mora v prijavi navesti smer študija.
Kiparstvo:
Program je enovit in nima smeri.
Konserviranje in restavriranje likovnih del:
Program je enovit in nima smeri.
Oblikovanje vizualnih komunikacij:
− Ilustracija,
− Fotografija,
− Grafično oblikovanje,
Kandidat mora v prijavi navesti smer študija.
Slikarstvo:
− Slikarstvo,
− Video in novi mediji.
Kandidat mora v prijavi navesti smer študija.
Vpisni pogoji
V navedene univerzitetne študijske programe se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov: umetnostna zgodovina, likovna teorija, zgodovina, filozofija, psihologija ali sociologija;
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus nadarjenosti.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− uspeh pri preizkusu nadarjenosti
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
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90 % točk,
5 % točk,
5 % točk;
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kandidati iz točke b) izbrani glede na:
– uspeh pri preizkusu nadarjenosti
– splošni uspeh pri poklicni maturi
– splošni uspeh v 3. in 4. letniku
– uspeh pri maturitetnem predmetu

90 % točk,
4 % točk,
3 % točk,
3 % točk.

V izjemnih primerih se v navedene študijske programe lahko vpiše tudi, kdor ne izpolnjuje vpisnih pogojev
iz točk a), b) ali c), izkazuje pa izjemno nadarjenost.
Preizkus nadarjenosti
Preizkus nadarjenosti poteka v dveh delih.
Prvi del preizkusa: Kandidati morajo 14. junija 2016 od 10. do 12. ure oddati mapo (format 50x70 cm, za
program Kiparstva lahko tudi 70 x100 cm), označeno s svojim imenom. Za Slikarstvo, Kiparstvo ter
Konserviranje in restavriranje likovnih del jo oddajo tajništvu akademije na Erjavčevi 23, za Oblikovanje
vizualnih komunikacij ter Industrijsko in unikatno oblikovanje pa tajništvu oddelka na Dolenjski 83.
Kandidati oddajo za:
− Industrijsko in unikatno oblikovanje: predvsem dela, ki izpričujejo kandidatovo zanimanje za področje,
na katerega se vpisuje (na primer: projekti, načrti, skicirka, vizualizacije in fotografije 3D izdelkov);
slikarska, grafična in fotografska dela, dela s področja oblikovanja interjerja in eksterjerja ter scenografije;
skupaj 20 del;
− Kiparstvo: mapa/portfolio z najmanj petimi originalnimi deli ali predstavitvijo, dokumentacijo originalnih
del (fotografije, printi, …), ki tematizirajo različne kiparske prakse (kiparska dela v klasičnem pomenu
portret, figura ali abstraktna oblika ali prostorska kompozicija, inštalacija, intervencija v domačem ali
javnem prostoru ali hibridne prakse, bodyart, performans); in 10 risb ali dokumentacija risb, če so izvedene
na nosilcu, ki ga ni mogoče kot original priložiti v format mape (risba večjega formata ali risba izvedena
npr. v obliki grafita na arhitekturi itd.; v sklopu risb je možno oddati tudi projektne risbe, ki kažejo
kandidatovo zasnovo ali postopek/proces projekta itd);
− Konserviranje in restavriranje likovnih del: 10 prostoročnih risb, od tega najmanj 8 risb s tematiko glave
oziroma figure, eno ali več fotografij kiparskega dela in eno prosto barvno slikarsko kompozicijo;
− Oblikovanje vizualnih komunikacij: najmanj 10 risb figure za vse smeri in vsaj 10 del, ki izkazujejo
kandidatov umetniški/oblikovalski interes, za smer, za katero se prijavlja (na primer: slikarska ali grafična
dela, fotografije, izdelki s področja grafičnega oblikovanja, ilustracije, stripi, skicirka, plakati, video dela).
Dela interaktivnega oblikovanja in animacije so lahko na CD ali DVD;
− Slikarstvo:
− smer Slikarstvo: 20 do 30 del, ki izkazujejo kandidatov umetniški interes, kot so risbe, slikarska dela,
grafična dela, video dela, filmi, fotografije, intermedijska dela in koncepti;
− smer Video in novi mediji: do 30 del, ki izkazujejo kandidatov umetniški interes: lastna likovna in
medijska dela kot so risbe, slikarska dela, grafična dela, strip, video, risani film, 2D in 3D animacija,
film, fotografija, konceptualni projekti.
Drugi del preizkusa nadarjenosti lahko opravljajo le kandidati s pozitivno ocenjenimi deli.
Drugi del preizkusa se izvaja v ateljejih akademije in traja od 30. junija do 7. julija 2016 in sicer: za
Slikarstvo in Kiparstvo od 4. 7. do 7. 7. 2016, za Oblikovanje vizualnih komunikacij, Industrijsko in unikatno
oblikovanje ter Konserviranje in restavriranje likovnih del od 30. 6. do 2. 7. 2016.
Kandidati opravljajo:
– za Industrijsko in unikatno oblikovanje:
– smer Industrijsko oblikovanje: inovativna rešitev razpisanega problema in zagovor rešitve,
oblikovanje konstrukcije iz različnih materialov, 3D kompozicija , risanje po postavljeni predlogi, po
potrebi razgovor s kandidatom;
– smer Unikatno oblikovanje: 3 D kompozicija, modeliranje v glini, oblikovanje konstrukcije iz različnih
materialov, risanje po postavljeni predlogi, razgovor s kandidatom;
– za Kiparstvo: modeliranje glave po živem modelu, prosta kompozicija, risanje in zagovor;
– za Konserviranje in restavriranje likovnih del: risanje oblečene figure v prostoru, tridimenzionalna
naloga v kiparskem materialu (relief), kopija predloge, barvni preizkus, pisna naloga;
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– za Oblikovanje vizualnih komunikacij:
– smer Ilustracija: vizualizacija pojma, ilustracija na literarno izhodišče, animiranka, slikanje tihožitja,

risanje figure po živem modelu;
– smer Fotografija: vizualizacija pojma, serija fotografij na temo portret, serija fotografij na temo
dokument, foto reportaža, risanje figure po živem modelu, pogovor s kandidatom;
– smer Grafično oblikovanje: vizualizacija pojma, oblikovanje slikovnega znaka in/ali besednega znaka,
grafično- oblikovalska naloga, slikanje tihožitja, risanje figure po živem modelu, pogovor s kandidatom;
– za Slikarstvo:
– smer Slikarstvo: izpolnitev vprašalnika o interesih in preferencah, risanje glave po živem modelu,
risanje oblečene figure v prostoru, razgovor s kandidatom;
– smer Video in novi mediji: snemanje lastnega videa na določeno temo, razbiranje ideje in vsebine iz
predvajanega avtorskega videa, risanje najpomembnejših kadrov iz predloge, razgovor s kandidatom.
Kandidati lahko na preizkusu uporabljajo svojo opremo: fotoaparat, video kamera.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku na posameznih študijskih programih še
prosta mesta, bodo preizkusi nadarjenosti v drugem prijavnem roku 7. in 8. septembra 2016.
Preizkusi nadarjenosti bodo v drugem prijavnem roku na študijskih programih Kiparstvo, Konserviranje
in restavriranje likovnih del, Industrijsko in unikatno oblikovanje ter Oblikovanje vizualnih komunikacij.
Na študijskem programu Slikarstvo preizkusa nadarjenosti v drugem prijavnem roku ne bo. Prijavijo se lahko
kandidati, ki so pozitivno opravili preizkus nadarjenosti v prvem prijavnem roku.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v drugem prijavnem roku na posameznih študijskih programih še
razpisana vpisna mesta, se lahko v tretjem prijavnem roku prijavijo kandidati, ki so preizkus nadarjenosti
opravili v prvem ali drugem roku.
V tretjem prijavnem roku se bodo preizkusi nadarjenosti izvajali samo na študijskem programu
Kiparstvo. Preizkusi nadarjenosti bodo v tretjem prijavnem roku 6. in 7. oktobra 2016.
Opravljeni preizkus velja samo za tekoče leto.
Vpisna mesta
Industrijsko in unikatno oblikovanje –
univerzitetni program
– Industrijsko oblikovanje
– Unikatno oblikovanje
Kiparstvo – univerzitetni program
Konserviranje in restavriranje likovnih del –
univerzitetni program
Oblikovanje vizualnih komunikacij –
univerzitetni program
– Ilustracija
– Fotografija
– Grafično oblikovanje
Slikarstvo – univerzitetni program
– Slikarstvo

Redni

Izredni

25
7
7
6

1
1
1

7
7
10

1
1
1

15

-

Redni študij se bo izvajal, če bo v posamezni študijski program/smer vpisanih najmanj 5 kandidatov.
Na študijskem programu Kiparstvo se bo redni študij izvajal, če bodo vpisani najmanj štirje kandidati.
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NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
Kandidati vlogi priložijo dokaz o opravljenih obveznostih na dosedanjem študiju. Prehodi med programi so mogoči
znotraj programov prve stopnje Akademije za likovno umetnost in oblikovanje in drugih fakultet skladno z Zakonom o
visokem šolstvu in Merilih za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi.
Možen je prehod iz študijskega programa 1. stopnje , če so izpolnjeni pogoji za vpis v program in glede na opravljene
obveznosti v prejšnjem programu. Prehod je možen, če se lahko prizna vsaj polovica opravljenih obveznosti. Pri
odobritvi in določitvi potrebnih obveznosti pristojna Komisija za študijske zadeve na akademiji določi, katere predmete
oziroma v kakšnem obsegu prizna že opravljene študijske obveznosti in opredeli dodatno zahtevane kreditne točke. Na
podlagi tega komisija določi, v kateri letnik lahko študent prehaja.
Vpisna mesta
Industrijsko in unikatno oblikovanje UN
– Industrijsko oblikovanje (3. letnik)
– Unikatno oblikovanje (3. letnik)
Kiparstvo UN (3. letnik)
Konserviranje in restavriranje likovnih del UN (3.
letnik)
Oblikovanje vizualnih komunikacij UN
– Ilustracija (3. letnik)
– Fotografija (3. letnik)
– Grafično oblikovanje (3. letnik)
Slikarstvo UN
– Slikarstvo (3. letnik)
– Video in novi mediji
– Video in novi mediji (2. letnik)
* Število mest za 2. in 3. letnik skupaj.

Redni

Izredni

1
1
1

-

1

-

1
1
1

1
1
1

2
1*
-

1
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BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 320-30-00
Faks: (01) 256-57-82
E-pošta: info@bf.uni-lj.si
Spletna stran: www.bf.uni-lj.si
Fakulteta izvaja naslednje študije:
− Univerzitetni študijski programi prve stopnje: Biologija, Biotehnologija, Gozdarstvo in obnovljivi
gozdni viri, Kmetijstvo – agronomija, Kmetijstvo – zootehnika, Krajinska arhitektura, Lesarstvo,
Mikrobiologija, Živilstvo in prehrana;
− Visokošolski strokovni študijski programi prve stopnje: Gozdarstvo, Kmetijstvo – agronomija in
hortikultura, Kmetijstvo – živinoreja, Lesarsko inženirstvo.
Informativni dan za posamezne študije bo potekal na ustreznih oddelkih.

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 320-32-48
Informativno mesto za študij biotehnologije: Jamnikarjeva 101, 2. stavba, predavalnica A4.
Fakulteta izvaja univerzitetni študijski program prve stopnje Biotehnologija.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE BIOTEHNOLOGIJA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Biotehnologija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega
predmeta biotehnologija ali biologija, če je kandidat ta predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz
kateregakoli maturitetnega predmeta; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri
poklicni maturi,
c) kdor je pred 1.6.1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oz. zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

20 % točk,
40 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta
Redni
40

Biotehnologija – univerzitetni program
Študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 15 kandidatov.
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Izredni
-

UNIVERZA V LJUBLJANI
ODDELEK ZA AGRONOMIJO

Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 320-32-50
Informativno mesto: Jamnikarjeva 101, 2. stavba, predavalnica A1.
Oddelek izvaja univerzitetni študijski program prve stopnje Kmetijstvo – agronomija in visokošolski
strokovni študijski program prve stopnje Kmetijstvo – agronomija in hortikultura.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE KMETIJSTVO – AGRONOMIJA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Kmetijstvo - agronomija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oz. zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Redni
60

Kmetijstvo – agronomija – univerzitetni program

Izredni
-

Študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 15 kandidatov.
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
KMETIJSTVO – AGRONOMIJA IN HORTIKULTURA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Kmetijstvo – agronomija in hortikultura se lahko vpiše, kdor je
opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno
maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
Vpisna mesta
Kmetijstvo – agronomija in hortikultura –
visokošolski strokovni program

Redni

Izredni

75

-

Študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 15 kandidatov.
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60 % točk,
40 % točk.

UNIVERZA V LJUBLJANI
ODDELEK ZA BIOLOGIJO

Večna pot 111, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 320-33-03
Informativno mesto: Večna pot 111, predavalnica B1.
Oddelek izvaja univerzitetni študijski program prve stopnje Biologija.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE BIOLOGIJA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Biologija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo;
b) kdor je opravil poklicno maturo v srednješolskem programu: farmacevtski tehnik, gozdarski tehnik,
kemijski tehnik, kmetijski tehnik, laboratorijski tehnik, naravoslovno-matematični tehnik, naravovarstveni
tehnik, okoljevarstveni tehnik, pedagoška gimnazija (naravoslovno-matematična), tehnik laboratorijske
biomedicine, srednja medicinska sestra – srednji zdravstvenik, veterinarski tehnik ali živilski tehnik in
izpit iz maturitetnega predmeta biologija; če je kandidat ta predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa
izpit iz maturitetnega predmeta kemija, fizika ali biotehnologija;
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo:
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri enem od naravoslovnih predmetov
(biologija, kemija, fizika, biotehnologija) pri splošni maturi

30 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

30 % točk,
30 % točk,
40 % točk;

50 % točk,
20 % točk,

kandidati iz točke c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku,
− uspeh pri enem od naravoslovnih predmetov (biologija, kemija, fizika,
biotehnologija) pri zaključnem izpitu ali v zadnjem letniku srednje šole,
ko se je predmet predaval
Vpisna mesta
Redni
70

Biologija – univerzitetni program
Študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 15 kandidatov.
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Izredni
-

20 % točk,
40 % točk,
40 % točk.

UNIVERZA V LJUBLJANI
ODDELEK ZA GOZDARSTVO IN OBNOVLJIVE GOZDNE VIRE
Večna pot 83, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 320-35-12
Informativno mesto: Večna pot 83, predavalnica G6.

Oddelek izvaja univerzitetni študijski program prve stopnje Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri ter
visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Gozdarstvo.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
GOZDARSTVO IN OBNOVLJIVI GOZDNI VIRI
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v srednješolskem programu gozdarski tehnik in izpit iz maturitetnega
predmeta biologija, če je kandidat navedeni predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz
kateregakoli maturitetnega predmeta; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri
poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

20 % točk,
40 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta
Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri –
univerzitetni program

Redni

Izredni

40

-

Študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 15 kandidatov.
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE GOZDARSTVO
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Gozdarstvo se lahko vpiše kdor je opravil zaključni izpit v
kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
Vpisna mesta
Redni
40

Gozdarstvo – visokošolski strokovni program
Študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 15 kandidatov.
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Izredni
-

60 % točk,
40 % točk.

UNIVERZA V LJUBLJANI
ODDELEK ZA KRAJINSKO ARHITEKTURO

Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 320-30-60
Informativno mesto: Jamnikarjeva 101, 2. stavba, 2. nadstropje.
Oddelek izvaja
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE KRAJINSKA ARHITEKTURA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Krajinska arhitektura se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega
predmeta matematika; če je kandidat navedeni predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz
kateregakoli maturitetnega predmeta; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil
pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Preizkus posebne nadarjenosti
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus posebne nadarjenosti.
Preizkus v prvem prijavnem roku bo 24. junija 2016.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku na študijskem programu še razpisana
vpisna mesta, bo preizkus posebne nadarjenosti v drugem prijavnem roku 7. septembra 2016.
Opravljeni preizkus posebne nadarjenosti velja 1 leto.
V drugem prijavnem roku se preizkus nadarjenosti ne bo izvajal.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− uspeh pri preizkusu posebne nadarjenosti
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

75 % točk,
15 % točk,
10 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− uspeh pri preizkusu posebne nadarjenosti
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

75 % točk,
15 % točk,
10 % točk;

Vpisna mesta
Redni
30

Krajinska arhitektura – univerzitetni program
Študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 15 kandidatov.

47

Izredni
-

UNIVERZA V LJUBLJANI
ODDELEK ZA LESARSTVO

Rožna dolina, Cesta VIII/34, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 320-36-03
Informativno mesto: Rožna dolina, Cesta VIII/34, velika predavalnica.
Oddelek izvaja univerzitetni študijski program prve stopnje Lesarstvo in visokošolski strokovni študijski
program prve stopnje Lesarsko inženirstvo.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE LESARSTVO
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Lesarstvo se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1.6.1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) pa glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

20 % točk,
40 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta
Redni
45

Lesarstvo – univerzitetni program

Izredni
-

Študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 15 kandidatov.
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
LESARSKO INŽENIRSTVO
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Lesarsko inženirstvo se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni
izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
Vpisna mesta
Lesarsko inženirstvo – visokošolski strokovni
program

Redni

Izredni

75

-

Študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 15 kandidatov.
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60 % točk,
40 % točk.

UNIVERZA V LJUBLJANI
ODDELEK ZA ZOOTEHNIKO

Groblje 3, 1230 Domžale
Tel.: (01) 320-38-16
Informativno mesto: Groblje 3, Domžale.
Oddelek izvaja univerzitetni študijski program prve stopnje Kmetijstvo - zootehnika in visokošolski
strokovni študijski program prve stopnje Kmetijstvo - živinoreja.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE KMETIJSTVO – ZOOTEHNIKA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Kmetijstvo - zootehnika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Redni
50

Kmetijstvo – zootehnika – univerzitetni program

Izredni
-

Študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 15 kandidatov.
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE KMETIJSTVO - ŽIVINOREJA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Kmetijstvo - živinoreja se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni
izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
Vpisna mesta
Kmetijstvo – živinoreja – visokošolski strokovni
program

Redni

Izredni

50

-

Študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 15 kandidatov.
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60 % točk,
40 % točk.

UNIVERZA V LJUBLJANI
ODDELEK ZA ŽIVILSTVO

Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 320-37-02
Informativni mesti: Jamnikarjeva 101, nova stavba, predavalnica D1 za kandidate mikrobiologije,
Jamnikarjeva 101, 1. stavba, predavalnica Ž1 za kandidate živilstva in prehrane.
Oddelek izvaja univerzitetna študijska programa prve stopnje Mikrobiologija ter Živilstvo in prehrana.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE MIKROBIOLOGIJA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Mikrobiologija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v katerem koli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega
predmeta biologija ali biotehnologija; če je kandidat ta predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz
kateregakoli maturitetnega predmeta; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri
poklicni maturi,
c) kdor je pred 1.6.1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri enem od naravoslovnih predmetov (biologija, kemija, fizika
ali biotehnologija) pri splošni maturi

20 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

20 % točk,
40 % točk,
40 % točk.

kandidati iz točke c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri enem od naravoslovnih predmetov (biologija, kemija, fizika
ali biotehnologija) pri zaključnem izpitu ali v zadnjem letniku srednje šole,
ko se je predmet predaval

50 % točk,
30 % točk,

20 % točk,
40 % točk,
40 % točk;

Vpisna mesta
Redni
50

Mikrobiologija – univerzitetni program

Izredni
-

Študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 15 kandidatov.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ŽIVILSTVO IN PREHRANA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Živilstvo in prehrana se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
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Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu
Vpisna mesta

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.
Redni
70

Živilstvo in prehrana – univerzitetni program

Izredni
-

Študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 15 kandidatov.
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
Možen je prehod iz kateregakoli študijskega programa 1. stopnje, če so izpolnjeni pogoji za vpis v program in glede na
opravljene obveznosti v prejšnjem programu. Prehod je možen, če se lahko prizna vsaj polovica opravljenih obveznosti.
Pri odobritvi in določitvi potrebnih obveznosti pristojna Komisija za študij 1. in 2. stopnje na fakulteti določi, katere
predmete oziroma v kakšnem obsegu prizna že opravljene študijske obveznosti in opredeli dodatno zahtevane kreditne
točke. Na podlagi tega komisija določi, v kateri letnik lahko študent prehaja. V primeru omejitve vpisa zaradi
prevelikega števila prijavljenih kandidatov na razpisana mesta posameznega študijskega programa, se pri izboru
upošteva povprečna ocena opravljenih predmetov, ki se jih kandidatu prizna kot izpolnjevanje pogoja za vpis po merilih
za prehode.
Informacije za prehode v študijske programe 1. stopnje, ki jih izvaja Biotehniška fakulteta, so navedene na spletni
povezavi http://www.bf.uni-lj.si/dekanat/studijski-programi/.
Vpisna mesta
Redni
Izredni
Biologija UN (2. letnik)
3
Biologija UN (3. letnik)
3
Biotehnologija UN (2. letnik)
3
Biotehnologija UN (3. letnik)
3
Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri UN (2. letnik)
2
Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri UN (3. letnik)
3
Gozdarstvo VS (2. letnik)
3
Gozdarstvo VS (3. letnik)
3
Kmetijstvo – agronomija in hortikultura VS (2. letnik)
2
Kmetijstvo – agronomija in hortikultura VS (3. letnik)
3
Kmetijstvo – agronomija UN (2. letnik)
2
Kmetijstvo – agronomija UN (3. letnik)
3
Kmetijstvo – zootehnika UN (2. letnik)
2
Kmetijstvo – zootehnika UN (3. letnik)
3
Kmetijstvo – živinoreja VS (2. letnik)
2
Kmetijstvo – živinoreja VS (3. letnik)
6
Krajinska arhitektura UN (2. letnik)
3
Krajinska arhitektura UN (3. letnik)
3
Lesarsko inženirstvo VS (2. letnik)
2
Lesarstvo UN (2. letnik)
2
Lesarstvo UN (3. letnik)
3
Mikrobiologija UN (2. letnik)
3
Mikrobiologija UN (3. letnik)
3
Živilstvo in prehrana UN (2. letnik)
4
Živilstvo in prehrana UN (3. letnik)
3
-
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EKONOMSKA FAKULTETA
Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 589-24-13 - redni študij
(01) 589-24-17 - izredni študij
Spletna stran: www.ef.uni-lj.si
Informativno mesto: Kardeljeva ploščad 17 (mestni avtobusi št.: 6, 8, 11, 13, 18, 20).
Ekonomska fakulteta bo v študijskem letu 2016/2017 izvajala:
− univerzitetni študijski program prve stopnje Univerzitetna poslovna in ekonomska šola,
− visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Visoka poslovna šola.
Med študijem je po pogojih, ki so navedeni v študijskem programu, možen tudi prehod med obema
programoma.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
UNIVERZITETNA POSLOVNA IN EKONOMSKA ŠOLA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Študijske usmeritve (študent izbere ob vpisu v 2. letnik)
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Bančni in finančni management,
Denar in finance,
Management,
Mednarodna ekonomija,
Mednarodno poslovanje,
Podjetništvo,
Poslovna ekonomija,
Poslovna informatika,
Poslovna logistika,
Računovodstvo in revizija,
Trženje,
Turizem.

Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Univerzitetna poslovna in ekonomska šola se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) pa glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

20 % točk,
40 % točk,
40 % točk.

Redni in izredni študij
Študij se izvaja kot redni in izredni študij. Oba načina študija se izvajata na sedežu fakultete. Študent lahko v
času študija na Ekonomski fakulteti, pod pogoji, ki jih določi Senat Ekonomske fakultete, enkrat spremeni
način študija.
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Redni študij se izvaja po študijskem koledarju, ki ga določi Senat Univerze v Ljubljani, izredni študij pa po
posebnem razporedu tako, da se predmeti praviloma izvajajo zaporedno - pedagoški proces posameznega
predmeta se izvede kot celota in se zaključi s preverjanjem znanja, nato se prične izvedba naslednjega
predmeta. Na izrednem študiju se pedagoški proces izvaja v popoldanskem času in ob sobotah v okviru
razpoložljivih kadrovskih in prostorskih zmogljivosti fakultete. Glede na obseg in zahtevnost se določi čas
izvedbe posameznega predmeta, ki vključuje vse organizirane oblike neposrednega pedagoškega dela in čas
za samostojni študij študenta. Pri posameznem predmetu se vse oblike neposrednega pedagoškega dela s
študenti izvedejo praviloma v obsegu 30 % števila ur, predvidenega za redni študij. Za samostojni študij so
študentu na voljo navodila nosilca predmeta in njegovih sodelavcev.
Izredni študij se financira s prispevki podjetij ali študentov samih. Šolnina bo določena in objavljena v
mesecu juliju za vsak letnik študija. Izvedba izrednega študija bo zagotovljena v kolikor bo vsaj 20
prijavljenih kandidatov za študij.
Vpisna mesta
Univerzitetna poslovna in ekonomska šola –
univerzitetni program

Redni

Izredni

480

120

Redni študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 50 kandidatov; izredni študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj
20 kandidatov.
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
Za prehod med programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega je bil
vpisan (prvi program) in nadaljevanje izobraževanja v prvostopenjskem univerzitetnem študijskem programu
Univerzitetna poslovna in ekonomska šola (drugi program), v katerem se lahko del študijskih obveznosti, ki jih je
študent že opravil v prvem študijskem programu, priznajo kot opravljene.
Prehodi so možni iz študijskih programov prve stopnje in iz dodiplomskih študijskih programov, sprejetih pred
11.6.2004, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in med katerimi se lahko po kriterijih
za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne
predmete drugega študijskega programa. Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v
Republiki Sloveniji ali tujini se lahko študent vpiše v isti ali višji letnik v drugem študijskem programu. Študenti, ki
prehajajo, morajo izpolnjevati pogoje za vpis v drugi študijski program.
Prošnje kandidatov za prehod v prvostopenjski univerzitetni študijski program Univerzitetna poslovna in ekonomska
šola in obseg priznanih študijskih obveznosti v študijskem programu bo obravnavala Komisija za študijske zadeve. V
kolikor bo kandidatu v postopku priznavanja ob prehodu priznanih vsaj toliko kreditnih točk, da bo izpolnjeval pogoje
za vpis v višji letnik prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Univerzitetna poslovna in ekonomska šola,
se kandidatu dovoli vpis v višji letnik prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Univerzitetna poslovna in
ekonomska šola.
Vpisna mesta
Univerzitetna poslovna in ekonomska šola UN
(2. letnik)
Univerzitetna poslovna in ekonomska šola UN
(3. letnik)
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Redni

Izredni

60

50

60

50
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VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE VISOKA POSLOVNA ŠOLA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Študijske usmeritve (študent izbere ob vpisu v 2. letnik):
– Javni sektor,
– Management,
– Podjetništvo,
– Poslovna informatika,
– Poslovna logistika,
– Računovodstvo,
– Trženje,
– Turizem.
Vpisni pogoji
V študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe Visoka poslovna šola se lahko vpiše, kdor je
opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno
maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Redni študij in izredni študij
Študij se izvaja kot redni in izredni študij. Oba načina študija se izvajata na sedežu fakultete. Študent lahko v
času študija na Ekonomski fakulteti, pod pogoji, ki jih določi Senat Ekonomske fakultete, enkrat spremeni
način študija.
Redni študij se izvaja po študijskem koledarju, ki ga določi Senat Univerze v Ljubljani, izredni študij pa po
posebnem razporedu tako, da se predmeti praviloma izvajajo zaporedno - pedagoški proces posameznega
predmeta se izvede kot celota in se zaključi s preverjanjem znanja, nato se prične izvedba naslednjega
predmeta. Na izrednem študiju se pedagoški proces izvaja v popoldanskem času in ob sobotah v okviru
razpoložljivih kadrovskih in prostorskih zmogljivosti fakultete. Glede na obseg in zahtevnost se določi čas
izvedbe posameznega predmeta, ki vključuje vse organizirane oblike neposrednega pedagoškega dela in čas
za samostojni študij študenta. Pri posameznem predmetu se vse oblike neposrednega pedagoškega dela s
študenti izvedejo praviloma v obsegu 30 % števila ur, predvidenega za redni študij. Za samostojni študij so
študentu na voljo navodila nosilca predmeta in njegovih sodelavcev.
Izredni študij se financira s prispevki podjetij ali študentov samih. Šolnina bo določena in objavljena v
mesecu juliju za vsak letnik študija. Izvedba izrednega študija bo zagotovljena v kolikor bo vsaj 20
prijavljenih kandidatov za študij.
Vpisna mesta
Visoka poslovna šola – visokošolski strokovni
program

Redni

Izredni

300

120

Redni študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 50 kandidatov; izredni študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj
20 kandidatov.
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
Za prehod med programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega je bil
vpisan (prvi program) in nadaljevanje izobraževanja v prvostopenjskem visokošolskem strokovnem študijskem
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programu Visoka poslovna šola (drugi program), v katerem se lahko del študijskih obveznosti, ki jih je študent že
opravil v prvem študijskem programu, priznajo kot opravljene.
Prehodi so možni iz študijskih programov prve stopnje in iz dodiplomskih študijskih programov, sprejetih pred
11.6.2004, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in med katerimi se lahko po kriterijih
za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne
predmete drugega študijskega programa. Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v
Republiki Sloveniji ali tujini se lahko študent vpiše v isti ali višji letnik v drugem študijskem programu. Študenti, ki
prehajajo, morajo izpolnjevati pogoje za vpis v drugi študijski program.
Prošnje kandidatov za prehod v prvostopenjski visokošolski strokovni študijski program Visoka poslovna šola in obseg
priznanih študijskih obveznosti v študijskem programu bo obravnavala Komisija za študijske zadeve. V kolikor bo
kandidatu v postopku priznavanja ob prehodu priznanih vsaj toliko kreditnih točk, da bo izpolnjeval pogoje za vpis v
višji letnik prvostopenjskega visokošolskega strokovnega študijskega programa Visoka poslovna šola, se kandidatu
dovoli vpis v višji letnik prvostopenjskega visokošolskega strokovnega študijskega programa Visoka poslovna šola.
Vpisna mesta
Redni
40
40

Visoka poslovna šola VS (2. letnik)
Visoka poslovna šola VS (3. letnik)
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Izredni
50
50
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FAKULTETA ZA ARHITEKTURO
Zoisova 12, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 200-07-11
Faks: (01) 425-74-14
E-pošta: katja.knez@fa.uni-lj.si, danijela.sinkovec@fa.uni-lj.si
Spletna stran: www.fa.uni-lj.si
Informativno mesto: Zoisova 12 (pritličje levo).
Fakulteta izvaja
ENOVITI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE ARHITEKTURA
Trajanje in obseg študija
Enoviti magistrski študijski program Arhitektura traja 5 let in obsega 300 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V enoviti magistrski študijski program Arhitektura se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega
predmeta matematika oziroma tuj jezik, če je matematiko že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus sposobnosti za študij arhitekture.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− uspeh pri preizkusu sposobnosti
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

80 % točk,
10 % točk,
10 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− uspeh pri preizkusu sposobnosti
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

80 % točk,
10 % točk,
10 % točk.

Preizkus sposobnosti
Preizkus sposobnosti za študij arhitekture preverja naslednje: posluh za likovno dojemanje in izražanje, za
prostorsko dojemanje in izražanje ter za problematiko arhitekture. Preizkus sposobnosti v prvem prijavnem
roku bo od 28. junija do 1. julija 2016.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku na študijskem programu še prosta mesta,
bo preizkus sposobnosti v drugem prijavnem roku 8. in 9. septembra 2016.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v drugem prijavnem roku na študijskem programu še razpisana
vpisna mesta, bo preizkus sposobnosti v tretjem prijavnem roku 6. oktobra 2016.
Kandidat lahko preizkus sposobnosti za študij arhitekture opravlja enkrat v tekočem razpisnem
postopku.
Opravljen preizkus sposobnosti velja samo za tekoče leto.
Izredni študij
V študijskem letu 2016/2017 bo organiziran tudi izredni študij enovitega magistrskega študija Arhitektura.
Kandidati za izredni študij morajo izpolnjevati vse navedene pogoje za vpis. Šolnina bo določena v skladu z
veljavnim cenikom.
Vpisna mesta
Arhitektura – enoviti magistrski študijski program

Redni
115

Izredni
25

Študij se bo izvajal, če bo na rednem in izrednem študiju skupaj vpisanih vsaj 10 kandidatov.
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NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
Možen je prehod iz primerljivega študijskega programa arhitekture, če kandidat izpolnjuje splošne pogoje za vpis v 1.
letnik študijskega programa. O izpolnjevanju pogojev za prehod in pogojih za dokončanje študija odloča Komisija za
študijske zadeve, ki kandidatu s sklepom določi priznane obveznosti, obveznosti, ki jih mora opraviti po novem
programu in v kateri letnik se lahko kandidat prijavi. Kandidat mora vložiti prošnjo in priložiti dokazilo o izpolnjevanju
vpisnih pogojev za vpis na študijski program, dokazilo o opravljenih študijskih obveznostih iz prejšnjega programa in
predmetnik dotedanjega študijskega programa (slednje velja samo za študente drugih fakultet). Dokumente morajo
poslati najkasneje do 1. junija za prepis v naslednjem študijskem letu.
Na razpisana vpisna mesta se lahko prijavijo državljani Republike Slovenije, državljani držav članic Evropske unije,
Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci – državljani držav nečlanic Evropske unije.
V primeru omejitve vpisa zaradi prevelikega števila prijavljenih kandidatov na razpisana mesta študijskega programa,
se pri izboru upošteva povprečna ocena opravljenih predmetov, ki se jih kandidatu prizna kot izpolnjevanje pogoja za
vpis po merilih za prehode (20%), in uspeh dosežen na preizkusu sposobnosti (80%).
Vse dodatne informacije glede vpisa po merilih za prehode so objavljene na spletni strani Fakultete za arhitekturo.
Vpisna mesta
Arhitektura – enoviti magistrski študijski program
druge stopnje (2. letnik)
Arhitektura – enoviti magistrski študijski program
druge stopnje (3. letnik)
Arhitektura – enoviti magistrski študijski program
druge stopnje (4. letnik)
Arhitektura – enoviti magistrski študijski program
druge stopnje (5. letnik)

Redni

Izredni

10

-

10

-

10

-

-

40

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE URBANIZEM
Trajanje in obseg študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Urbanizem se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega
predmeta matematika oziroma tuj jezik, če je matematiko že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus posebne sposobnosti za študij urbanizma.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− uspeh pri preizkusu sposobnosti
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

80 % točk,
10 % točk,
10 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− uspeh pri preizkusu sposobnosti
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

80 % točk,
10 % točk,
10 % točk.

Preizkus sposobnosti
Preizkus sposobnosti za študij urbanizma preverja naslednje: sposobnost logičnega sklepanja, sposobnost
prostorskega dojemanja in izražanje ter razumevanje problematike sodobnega življenja. Preizkus sposobnosti
v prvem prijavnem roku bo od 28. junija do 1. julija 2016.
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Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku na študijskem programu še prosta mesta,
bo preizkus sposobnosti v drugem prijavnem roku 8. in 9. septembra 2016.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v drugem prijavnem roku na študijskem programu še razpisana
vpisna mesta, bo preizkus sposobnosti v tretjem prijavnem roku 6. oktobra 2016.
Kandidat lahko preizkus sposobnosti za študij urbanizma opravlja enkrat v tekočem razpisnem
postopku.
Opravljen preizkus sposobnosti velja samo za tekoče leto.
Izredni študij
V študijskem letu 2016/2017 bo organiziran tudi izredni študij univerzitetnega študijskega programa
Urbanizem. Kandidati za izredni študij morajo izpolnjevati vse navedene pogoje za vpis. Šolnina bo
določena v skladu z veljavnim cenikom.
Vpisna mesta
Redni
30

Urbanizem – univerzitetni program

Izredni
15

Študij se bo izvajal, če bo na rednem in izrednem študiju skupaj vpisanih vsaj 10 kandidatov.
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
Možen je prehod iz primerljivega študijskega programa urbanizma, če kandidat izpolnjuje splošne pogoje za vpis v 1.
letnik študijskega programa. O izpolnjevanju pogojev za prehod in pogojih za dokončanje študija odloča Komisija za
študijske zadeve, ki kandidatu s sklepom določi priznane obveznosti, obveznosti, ki jih mora opraviti po novem
programu in v kateri letnik se lahko kandidat prijavi. Kandidat mora vložiti prošnjo in priložiti dokazilo o izpolnjevanju
vpisnih pogojev za vpis na študijski program, dokazilo o opravljenih študijskih obveznostih iz prejšnjega programa in
predmetnik dotedanjega študijskega programa (slednje velja samo za študente drugih fakultet). Dokumente morajo
poslati najkasneje do 1. junija za prepis v naslednjem študijskem letu.
Na razpisana vpisna mesta se lahko prijavijo državljani Republike Slovenije, državljani držav članic Evropske unije,
Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci – državljani držav nečlanic Evropske unije.
V primeru omejitve vpisa zaradi prevelikega števila prijavljenih kandidatov na razpisana mesta študijskega programa,
se pri izboru upošteva povprečna ocena opravljenih predmetov, ki se jih kandidatu prizna kot izpolnjevanje pogoja za
vpis po merilih za prehode (20%), in uspeh dosežen na preizkusu sposobnosti (80%).
Vse dodatne informacije glede vpisa po merilih za prehode so objavljene na spletni strani Fakultete za arhitekturo.
Vpisna mesta
Redni
2
3

Urbanizem UN (2. letnik)
Urbanizem UN (3. letnik)
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Izredni
-
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FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE
Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 580-51-26
(01) 580-51-21
Spletna stran: www.fdv.uni-lj.si
Informativno mesto: Kardeljeva ploščad 5 (mestni avtobusi št. 6, 8 in 11).
Fakulteta izvaja univerzitetne študijske programe prve stopnje: Analitska sociologija, Družboslovna
informatika, Evropske študije – družboslovni vidiki, Komunikologija – medijske in komunikacijske študije,
Komunikologija – tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi, Kulturologija, Mednarodni odnosi,
Novinarstvo, Politologija – obramboslovje, Politologija – študije demokracije in upravljanja, Politologija –
študije politike in države, Sociologija – upravljanje organizacij, človeških virov in znanja ter visokošolski
strokovni študijski program prve stopnje Družboslovna informatika.
Način študija
Za vse študijske programe se bo v študijskem letu 2016/2017 izvajal redni študij, izredni študij je razpisan le
za univerzitetna študijska programa Evropske študije – družboslovni vidiki in Politologija – študije politike
in države (izvajala se bosta v angleškem jeziku).
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI PRVE STOPNJE
ANALITSKA SOCIOLOGIJA
DRUŽBOSLOVNA INFORMATIKA
EVROPSKE ŠTUDIJE – DRUŽBOSLOVNI VIDIKI
KOMUNIKOLOGIJA – MEDIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE ŠTUDIJE
KOMUNIKOLOGIJA – TRŽNO KOMUNICIRANJE IN ODNOSI Z JAVNOSTMI
KULTUROLOGIJA
MEDNARODNI ODNOSI
POLITOLOGIJA – OBRAMBOSLOVJE
POLITOLOGIJA – ŠTUDIJE POLITIKE IN DRŽAVE
SOCIOLOGIJA – UPRAVLJANJE ORGANIZACIJ, ČLOVEŠKIH VIROV IN ZNANJA
Trajanje študija
Študij univerzitetnih študijskih programov traja 4 leta in obsega 240 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V navedene študijske programe se lahko vpiše, kdor je opravil splošno maturo ali je pred 1. 6. 1995 končal
katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
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60 % točk,
40 % točk.
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Vpisna mesta
Analitska sociologija – univerzitetni program
Družboslovna informatika – univerzitetni program
Evropske študije – družboslovni vidiki –
univerzitetni program
Komunikologija – medijske in komunikacijske
študije – univerzitetni program
Komunikologija – tržno komuniciranje in odnosi
z javnostmi – univerzitetni program
Kulturologija – univerzitetni program
Mednarodni odnosi – univerzitetni program
Politologija – obramboslovje – univerzitetni
program
Politologija – študije politike in države –
univerzitetni program
Sociologija – upravljanje organizacij, človeških
virov in znanja – univerzitetni program

Redni
30
35

Izredni
-

35

27

35

-

30

-

35
35

-

35

-

35

27

35

-

Redni študij se bo izvajal, če bo v posamezni program vpisan vsaj 1 kandidat.
Izredni študij se izvaja v angleškem jeziku. Programa se bosta izvajala, če bo na izredni način študija
programa Politologija – študije politike in države vpisanih 20, na program Evropske študije – družboslovni
vidiki pa 19 študentov.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI PRVE STOPNJE NOVINARSTVO
Trajanje študija
Študij traja 4 leta in obsega 240 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Novinarstvo se lahko vpiše, kdor je opravil splošno maturo ali je pred 1. 6.
1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Vsi kandidati morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni
okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom.
Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so:
− potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo,
− spričevalo o zaključeni osnovni šoli v Republiki Sloveniji ali o zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim
učnim jezikom,
− maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega
izobraževanja, iz katerega je razviden opravljen predmet Slovenski jezik,
− spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem izobraževanju ali o
zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim jezikom,
− diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji v študijskem programu in
potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku.
Kandidati, ki opravljajo (so opravili) splošno maturo ali poklicno maturo v Republiki Sloveniji, ne
pošiljajo dokazila o znanju slovenskega jezika; zahtevani podatek visokošolski prijavno-informacijski službi
sporoči Državni izpitni center.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
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40 % točk.
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Vpisna mesta
Novinarstvo – univerzitetni program

Redni
35

Izredni
-

Študij se bo izvajal, če bo vpisan vsaj 1 kandidat.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
POLITOLOGIJA – ŠTUDIJE DEMOKRACIJE IN UPRAVLJANJA
Trajanje študija
Študij traja 4 leta in obsega 240 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V študijski program Politologija – študije demokracije in upravljanja se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

20 % točk,
40 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta
Politologija – študije demokracije in upravljanja –
univerzitetni program

Redni

Izredni

30

-

Študij se bo izvajal, če bo vpisan vsaj 1 kandidat.
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
DRUŽBOSLOVNA INFORMATIKA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Družboslovna informatika se lahko vpiše, kdor je opravil
zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
Vpisna mesta
Družboslovna informatika – visokošolski
strokovni program

Redni

Izredni

35

-

Študij se bo izvajal, če bo vpisan vsaj 1 kandidat.
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60 % točk,
40 % točk.
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NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
O prehodu in pogojih za prehod bo na podlagi mnenja predstojnika katedre, v okviru katere se izvaja program, na
katerega prosilec želi preiti, odločil prodekan, pri čemer bo upošteval veljavna Merila za prehode med študijskimi
programi in določila Pravilnika o dodiplomskem študiju FDV. Na osnovi že opravljenih študijskih obveznosti se določi
letnik, ki ga študent lahko vpiše, in diferencialni izpiti.
Vpisna mesta
Analitska sociologija UN (2. letnik)
Analitska sociologija UN (3. letnik)
Analitska sociologija UN (4. letnik)
Družboslovna informatika UN (2. letnik)
Družboslovna informatika UN (3. letnik)
Družboslovna informatika UN (4. letnik)
Evropske študije – družboslovni vidiki UN (2. letnik)
Evropske študije – družboslovni vidiki UN (3. letnik)
Evropske študije – družboslovni vidiki UN (4. letnik)
Komunikologija – medijske in komunikacijske študije
UN (2. letnik)
Komunikologija – medijske in komunikacijske študije
UN (3. letnik)
Komunikologija – medijske in komunikacijske študije
UN (4. letnik)
Komunikologija – tržno komuniciranje in odnosi z
javnostmi UN (2. letnik)
Komunikologija – tržno komuniciranje in odnosi z
javnostmi UN (3. letnik)
Komunikologija – tržno komuniciranje in odnosi z
javnostmi UN (4. letnik)
Kulturologija UN (2. letnik)
Kulturologija UN (3. letnik)
Kulturologija UN (4. letnik)
Mednarodni odnosi UN (2. letnik)
Mednarodni odnosi UN (3. letnik)
Mednarodni odnosi UN (4. letnik)
Novinarstvo UN (2. letnik)
Novinarstvo UN (3. letnik)
Novinarstvo UN (4. letnik)
Politologija – študije demokracije in upravljanja UN
(2. letnik)
Politologija – študije demokracije in upravljanja UN
(3. letnik)
Politologija – študije demokracije in upravljanja UN
(4. letnik)
Politologija – obramboslovje UN (2. letnik)
Politologija – obramboslovje UN (3. letnik)
Politologija – obramboslovje UN (4. letnik)
Politologija – študije politike in države UN (2. letnik)
Politologija – študije politike in države UN (3. letnik)
Politologija – študije politike in države UN (4. letnik)
Sociologija – upravljanje organizacij, človeških virov
in znanja UN (2. letnik)
Sociologija – upravljanje organizacij, človeških virov
in znanja UN (3. letnik)
Sociologija – upravljanje organizacij, človeških virov
in znanja UN (4. letnik)
Družboslovna informatika VS (2. letnik)
Družboslovna informatika VS (3. letnik)
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-
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FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO
Tržaška 25, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 476-84-11 n.c.
(01) 476-82-13 študentska pisarna
E-pošta: studij@fe.uni-lj.si
Spletna stran: www.fe.uni-lj.si, www.spremenisvet.info
Informativno mesto: Tržaška 25 (mestna avtobusa št. 1 in 6).
Celodnevno dogajanje s predstavitvami ob 10. in 15. uri v petek, 12. 2. 2016 ter v soboto, 13. 2. 2016 ob 10.
uri:
– univerzitetni študijski program Elektrotehnika: predavalnica 1, pritličje,
– interdisciplinarni univerzitetni študijski program Multimedija: predavalnica 1, pritličje,
– visokošolski strokovni študijski program Aplikativna elektrotehnika: predavalnica 1, pritličje.
Fakulteta izvaja univerzitetni študijski program prve stopnje Elektrotehnika ter visokošolski strokovni
študijski programi prve stopnje Aplikativna elektrotehnika; visokošolski strokovni študijski program
Multimedijske komunikacije izvaja le v 2. in 3. letniku. Skupaj s Fakulteto za računalništvo in informatiko
izvaja tudi interdisciplinarni univerzitetni študijski program Multimedija.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ELEKTROTEHNIKA
Trajanje študija
Študij traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Smeri študija
Univerzitetni program ima štiri smeri: Avtomatika, Elektronika, Energetika in mehatronika ter Informacijsko
komunikacijske tehnologije.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Elektrotehnika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Redni
150

Elektrotehnika – univerzitetni program
Študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 40 kandidatov.
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Izredni
-
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VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
APLIKATIVNA ELEKTROTEHNIKA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Smeri študija
Program ima pet smeri: Avtomatika, Elektronika, Energetska tehnika in avtomatizacija postrojev (ETAP),
Informacijsko komunikacijske tehnologije in Tehniška kakovost.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Aplikativna elektrotehnika se lahko vpiše, kdor je opravil
zaključni izpit v štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta
Aplikativna elektrotehnika – visokošolski
strokovni program

Redni

Izredni

180

-

Študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 50 kandidatov.
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
Vpisna mesta
Redni
5
50
5
20

Elektrotehnika UN (2. letnik)
Elektrotehnika UN (3. letnik)
Aplikativna elektrotehnika VS (2. letnik)
Aplikativna elektrotehnika VS (3. letnik)
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Izredni
-
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FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO
FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
Informativno mesto: Tržaška 25 (mestna avtobusa št. 1 in 6);
Intredisciplinarni univerzitetni študijski program Multimedija: predavalnica 1,
pritličje.
Spletne strani: http://www.multimedija.info/, http://www.fe.uni-lj.si/, http://www.fri.uni-lj.si/
Fakulteti izvajata interdisciplinarni univerzitetni študijski program prve stopnje Multimedija.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE MULTIMEDIJA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Smeri študija
Program nima študijskih smeri.
Vpisni pogoji
V interdisciplinarni univerzitetni študijskega programa Multimedija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. junijem 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
– splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
– splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

in kandidati iz točke b) izbrani glede na:
– splošni uspeh pri poklicni maturi
– splošni uspeh v 3. in 4. letniku
– uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Redni
30

Multimedija – univerzitetni program
Študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 10 kandidatov.
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Izredni
-
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FAKULTETA ZA FARMACIJO
Aškerčeva cesta 7, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 476-95-00
E-pošta: tajnistvo@ffa.uni-lj.si
Spletna stran: www.ffa.uni-lj.si
Informativni mesti: - v petek ob 9.00, ob 11.00 in ob 14.00, Kongresni center hotel Lev, Vošnjakova ul.
1, Ljubljana
- v soboto ob 10.00 na Fakulteti za farmacijo, Aškerčeva 7, avla, pritličje (mestna
avtobusa št. 1 in 6).
Fakulteta izvaja enoviti magistrski študijski program druge stopnje Farmacija in univerzitetna študijska
programa prve stopnje Laboratorijska biomedicina ter Kozmetologija.
ENOVITI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE FARMACIJA
Trajanje študija
Enoviti magistrski študijski program Farmacija traja 5 let in obsega 300 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V enoviti magistrski študijski program Farmacija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo;
b) – kdor je opravil poklicno maturo v srednješolskem programu farmacevtski tehnik in izpit iz
maturitetnega predmeta kemija ali fizika;
– kdor je opravil poklicno maturo v srednješolskem programu kemijski tehnik in izpit iz maturitetnega
predmeta biologija;
– kdor je opravil poklicno maturo v srednješolskem programu veterinarski ali kozmetični tehnik in izpit iz
maturitetnega predmeta fizika.
Izbrani maturitetni predmeti ne smejo biti predmeti, ki jih je kandidat že opravil pri poklicni maturi.
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Vsi kandidati morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni
okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom.
Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so:
− potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo,
− spričevalo o zaključeni osnovni šoli v Republiki Sloveniji ali o zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim
učnim jezikom,
− maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega
izobraževanja, iz katerega je razviden opravljen predmet Slovenski jezik,
− spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem izobraževanju ali o
zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim jezikom,
− diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji v študijskem programu in
potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku.
Kandidati, ki opravljajo (so opravili) splošno maturo ali poklicno maturo v Republiki Sloveniji, ne
pošiljajo dokazila o znanju slovenskega jezika; zahtevani podatek visokošolski prijavno-informacijski službi
sporoči Državni izpitni center.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz enega od predmetov pri splošni maturi: biologija, biotehnologija,
fizika ali kemija

20 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk;
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40 % točk,
40 % točk,
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kandidati iz točke c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz enega od predmetov na zaključnem izpitu ( biologija, biotehnologija,
fizika ali kemija) ali v zadnjem letniku srednje šole, ko se je predmet predaval

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Redni
150

Farmacija – enoviti magistrski program

Izredni
-

Študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 50 kandidatov.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE KOZMETOLOGIJA
Trajanje študija
Univerzitetni študijski program traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Kozmetologija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov: kemija ali biologija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri
poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Vsi kandidati morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni
okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom.
Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so:
− potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo,
− spričevalo o zaključeni osnovni šoli v Republiki Sloveniji ali o zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim
učnim jezikom,
− maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega
izobraževanja, iz katerega je razviden opravljen predmet Slovenski jezik,
− spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem izobraževanju ali o
zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim jezikom,
− diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji v študijskem programu in
potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku.
Kandidati, ki opravljajo (so opravili) splošno maturo ali poklicno maturo v Republiki Sloveniji, ne
pošiljajo dokazila o znanju slovenskega jezika; zahtevani podatek visokošolski prijavno-informacijski službi
sporoči Državni izpitni center.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Redni
40

Kozmetologija – univerzitetni program
Študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 15 kandidatov.
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Izredni
-
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UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE LABORATORIJSKA BIOMEDICINA
Trajanje študija
Univerzitetni študijski program traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Laboratorijska biomedicina se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov: biologija, kemija, fizika ali biotehnologija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je
kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Vsi kandidati morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni
okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom.
Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so:
− potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo,
− spričevalo o zaključeni osnovni šoli v Republiki Sloveniji ali o zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim
učnim jezikom,
− maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega
izobraževanja, iz katerega je razviden opravljen predmet Slovenski jezik,
− spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem izobraževanju ali o
zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim jezikom,
− diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji v študijskem programu in
potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku.
Kandidati, ki opravljajo (so opravili) splošno maturo ali poklicno maturo v Republiki Sloveniji, ne
pošiljajo dokazila o znanju slovenskega jezika; zahtevani podatek visokošolski prijavno-informacijski službi
sporoči Državni izpitni center.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

50 % točk,
40 % točk,
10 % točk.

Vpisna mesta
Laboratorijska biomedicina – univerzitetni
program

Redni

Izredni

40

-

Študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 15 kandidatov.
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FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO
Jamova 2, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 476-85-00
E-pošta: referat@fgg.uni-lj.si
Spletna stran: www.fgg.uni-lj.si
Informativno mesto: Jamova 2 (mestna avtobusa št. 1 in 6).
Fakulteta izvaja univerzitetne študijske programe prve stopnje Gradbeništvo, Vodarstvo in okoljsko
inženirstvo, Geodezija in geoinformatika ter visokošolska strokovna študijska programa prve stopnje
Operativno gradbeništvo in Tehnično upravljanje nepremičnin.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE GRADBENIŠTVO
Trajanje študija
Študij traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Moduli študija
Študij se v šestem semestru deli na module: Hidrotehnika, Komunala, Konstrukcije, Promet in Stavbarstvo.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Gradbeništvo se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Redni
60

Gradbeništvo – univerzitetni program

Izredni
-

Študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 15 kandidatov.
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
OPERATIVNO GRADBENIŠTVO
Trajanje študija
Študijski program traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Operativno gradbeništvo se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni
izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Moduli študija
Študij se v 3. letniku deli na module: Konstruktiva, Organizacija, Promet.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
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Način študija
Fakulteta izvaja redni in izredni študij.
Vpisna mesta
Operativno gradbeništvo – visokošolski strokovni
program

Redni

Izredni

80

20

Redni študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 15 kandidatov; izredni študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj
15 kandidatov.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
VODARSTVO IN OKOLJSKO INŽENIRSTVO
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Vodarstvo in okoljsko inženirstvo se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Način študija
Fakulteta izvaja redni in izredni študij.
Vpisna mesta
Vodarstvo in okoljsko inženirstvo – univerzitetni
program

Redni

Izredni

35

15

Redni študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 10 kandidatov; izredni študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj
10 kandidatov.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE GEODEZIJA IN GEOINFORMATIKA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Geodezija in geoinformatika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
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Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Geodezija in geoinformatika – univerzitetni
program

Redni

Izredni

30

-

Študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 10 kandidatov.
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
TEHNIČNO UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN
Trajanje študija
Študijski program traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Tehnično upravljanje nepremičnin se lahko vpiše, kdor je opravil
zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Način študija
Fakulteta izvaja redni in izredni študij.
Vpisna mesta
Tehnično upravljanje nepremičnin – visokošolski
strokovni program

Redni

Izredni

30

20

Redni študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 10 kandidatov; izredni študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj
10 kandidatov
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
Vpisna mesta
Redni
Izredni
Geodezija in geoinformatika UN (2. letnik)
2
Geodezija in geoinformatika UN (3. letnik)
2
Gradbeništvo UN (2. letnik)
4
Gradbeništvo UN (3. letnik)
4
Operativno gradbeništvo VS (2. letnik)
4
30
Operativno gradbeništvo VS (3. letnik)
4
40
Tehnično upravljanje nepremičnin VS (2. letnik)
2
5
Tehnično upravljanje nepremičnin VS (3. letnik)
2
5
Vodarstvo in okoljsko inženirstvo UN (2. letnik)
2
5
Vodarstvo in okoljsko inženirstvo UN (3. letnik)
2
5
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FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO
Večna pot 113, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 479-84-00
E-pošta: info@fkkt.uni-lj.si
Spletna stran: www.fkkt.uni-lj.si
Informativni mesti: petek, 12. 2. 2016 ob 10. in 15. uri: Cankarjev dom, Linhartova dvorana (avtobusi
2, 9, 27 (postajališče Šubičeva ulica), 18, 18L (postajališče Cankarjev dom));
petek 12. 2. 2016 ob 12. uri: sedež fakultete, Večna pot 113: predstavitev po
posameznih študijskih programih in ogled fakultete;
sobota, 13. 2. 2016 ob 10. uri: sedež fakultete, Večna pot 113, predavalnica A,
(mestna avtobusa 18 in 18 L, postajališče Živalski vrt).
Fakulteta izvaja naslednje študijske programe prve stopnje:
− univerzitetni študijski program Biokemija,
− univerzitetni študijski program Kemija,
− univerzitetni študijski program Kemijsko inženirstvo,
− univerzitetni študijski program Tehniška varnost,
− visokošolski strokovni študijski program Kemijska tehnologija.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE BIOKEMIJA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Smeri študija
Univerzitetni študijski program Biokemija je enoten z izbirnimi predmeti v vseh letnikih.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Biokemija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

20 % točk,
40 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke c) pa glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz kemije pri zaključnem izpitu ali v 4. letniku srednje šole
− uspeh iz fizike ali matematike pri zaključnem izpitu ali v 4. letniku srednje šole

20 % točk,
40 % točk,
20 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Redni
40

Biokemija – univerzitetni program
Študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 10 kandidatov.
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Izredni
-
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NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
Prehodi iz univerzitetnih študijskih programov (sprejetih pred 11. 6. 2004) in iz univerzitetnih študijskih programov
prve stopnje (sprejetih po 11. 6. 2004) v univerzitetni študijski program prve stopnje Biokemija.
Program je odprt za študente drugih primerljivih univerzitetnih programov, zato se lahko v program vključijo študenti,
ki so se usposabljali na drugih univerzitetnih programih. Študent, ki želi preiti na univerzitetni študijski program
Biokemija, vloži prijavo z dokazili o opravljenih obveznostih na dosedanjem študiju in dokazilo o izpolnjevanju
pogojev za vpis na študijski program. Vključi se v tisti letnik, za katerega izpolnjuje prehodne pogoje po tem programu,
pri čemer mora opraviti vse tiste izpite, ki so specifični za ta program. O vpisu odloča Senat Fakultete za kemijo in
kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, ali organ, ki ga določi Senat fakultete.
Vpisna mesta

Redni
6
2

Biokemija UN (2. letnik)
Biokemija UN (3. letnik)

Izredni
-

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE KEMIJA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Smeri študija
Univerzitetni študijski program Kemija je enoten z izbirnimi predmeti v vseh letnikih.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Kemija se lahko vpiše
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk;

Vpisna mesta
Redni
70

Kemija – univerzitetni program

Izredni
-

Študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 10 kandidatov.
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
Prehodi iz univerzitetnih študijskih programov (sprejetih pred 11. 6. 2004) in iz univerzitetnih študijskih programov
prve stopnje (sprejetih po 11. 6. 2004) v univerzitetni študijski program prve stopnje Kemija.
Program je odprt za študente drugih primerljivih univerzitetnih programov, zato se lahko v program vključijo študenti,
ki so se usposabljali na drugih univerzitetnih programih. Študent, ki želi preiti na univerzitetni študijski program
Kemija, vloži prijavo z dokazili o opravljenih obveznostih na dosedanjem študiju in dokazilo o izpolnjevanju pogojev
za vpis na študijski program. Vključi se v tisti letnik, za katerega izpolnjuje prehodne pogoje po tem programu, pri
čemer mora opraviti vse tiste izpite, ki so specifični za ta program. O vpisu odloča Senat Fakultete za kemijo in
kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, ali organ, ki ga določi Senat fakultete.
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Vpisna mesta

Redni
2
1

Kemija UN (2. letnik)
Kemija UN (3. letnik)

Izredni
-

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE KEMIJSKO INŽENIRSTVO
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Smeri študija
Univerzitetni študijski program Kemijsko inženirstvo je enoten z izbirnimi predmeti v vseh letnikih.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Kemijsko inženirstvo se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk;

Vpisna mesta
Redni
70

Kemijsko inženirstvo – univerzitetni program

Izredni
-

Študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 10 kandidatov.
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
Prehodi iz univerzitetnih študijskih programov (sprejetih pred 11. 6. 2004) in iz univerzitetnih študijskih programov
prve stopnje (sprejetih po 11. 6. 2004) v univerzitetni študijski program prve stopnje Kemijsko inženirstvo.
Program je odprt za študente drugih primerljivih univerzitetnih programov, zato se lahko v program vključijo študenti,
ki so se usposabljali na drugih univerzitetnih programih. Študent, ki želi preiti na univerzitetni študijski program
Kemijsko inženirstvo, vloži prijavo z dokazili o opravljenih obveznostih na dosedanjem študiju in dokazilo o
izpolnjevanju pogojev za vpis na študijski program. Vključi se v tisti letnik, za katerega izpolnjuje prehodne pogoje po
tem programu, pri čemer mora opraviti vse tiste izpite, ki so specifični za ta program. O vpisu odloča Senat Fakultete za
kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, ali organ, ki ga določi Senat fakultete.
Vpisna mesta
Redni
Izredni
Kemijsko inženirstvo UN (2. letnik)
2
Kemijsko inženirstvo UN (3. letnik)
1
-
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UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE TEHNIŠKA VARNOST
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Tehniška varnost se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

60 % točk,
40 % točk;
40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Redni
40

Tehniška varnost – univerzitetni program

Izredni
-

Študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 10 kandidatov.
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
Prehodi iz univerzitetnih študijskih programov (sprejetih pred 11.6.2004) in iz univerzitetnih študijskih programov prve
stopnje (sprejetih po 11.6.2004) v univerzitetni študijski program prve stopnje Tehniška varnost.
Program je odprt za študente drugih primerljivih univerzitetnih programov, zato se lahko v program vključijo študenti,
ki so se usposabljali na drugih univerzitetnih programih. Študent, ki želi preiti na univerzitetni študijski program
Tehniška varnost, vloži prijavo z dokazili o opravljenih obveznostih na dosedanjem študiju in dokazilo o izpolnjevanju
pogojev za vpis na študijski program. Vključi se v tisti letnik, za katerega izpolnjuje prehodne pogoje po tem programu,
pri čemer mora opraviti vse tiste izpite, ki so specifični za ta program. O vpisu odloča Senat Fakultete za kemijo in
kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, ali organ, ki ga določi Senat fakultete.
Vpisna mesta

Redni
2
1

Tehniška varnost UN (2. letnik)
Tehniška varnost UN (3. letnik)

Izredni
-

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE KEMIJSKA TEHNOLOGIJA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Smeri študija
Visokošolski strokovni študijski program Kemijska tehnologija je enoten z izbirnimi predmeti v vseh
letnikih.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Kemijska tehnologija se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni
izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
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Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Izredni študij
Izredni študij bo organiziran, če se bo vpisalo vsaj 30 kandidatov.
Vpisna mesta
Kemijska tehnologija – visokošolski strokovni
program

Redni

Izredni

70

50

Redni študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 10 kandidatov, izredni pa, če bo vpisanih vsaj 30 kandidatov.
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
Za študente, ki se želijo prepisati iz drugih študijskih programov Študijska komisija na osnovi njihove prijave in
opravljenih študijskih obveznosti določi letnik, ki ga lahko vpišejo, in diferencialne izpite.
Vpisna mesta

Redni
3
3

Kemijska tehnologija VS (2. letnik)
Kemijska tehnologija VS (3. letnik)
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Izredni
5
-
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FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO
Jadranska cesta 19, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 476-65-00 n.c.
(01) 476-65-15 študentski referat matematike
(01) 476-65-17 študentski referat fizike
E-pošta: matematika@fmf.uni-lj.si, fizika@fmf.uni-lj.si
Spletna stran: www.fmf.uni-lj.si
Informativni mesti: za študij matematike: Jadranska 21 (mestni avtobus št. 1), 2. nadstropje,
predavalnici 2.01 in 2.05, v petek ob 10. in 15. uri ter v soboto ob 10. uri;
za študij fizike: Jadranska 26, velika fizikalna predavalnica (Peterlinov paviljon), v
petek ob 10. in 15. uri ter v soboto ob 10. uri v predavalnici F1.
Fakulteta izvaja naslednje študijske programe:
− enoviti magistrski študijski program druge stopnje Pedagoška matematika,
− univerzitetni študijski program prve stopnje Matematika,
− univerzitetni študijski program prve stopnje Finančna matematika,
− visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Praktična matematika,
− univerzitetni študijski program prve stopnje Fizika,
− visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Fizikalna merilna tehnika.
ENOVITI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE PEDAGOŠKA MATEMATIKA
Trajanje študija
Študij traja 5 let in obsega 300 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V enoviti magistrski študijski program Pedagoška matematika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega
predmeta matematika;
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Vsi kandidati morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni
okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom.
Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so:
− potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo,
− spričevalo o zaključeni osnovni šoli v Republiki Sloveniji ali o zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim
učnim jezikom,
− maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega
izobraževanja, iz katerega je razviden opravljen predmet Slovenski jezik,
− spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem izobraževanju ali o
zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim jezikom,
− diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji v študijskem programu in
potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku.
Kandidati, ki opravljajo (so opravili) splošno maturo ali poklicno maturo v Republiki Sloveniji, ne
pošiljajo dokazila o znanju slovenskega jezika; zahtevani podatek visokošolski prijavno-informacijski službi
sporoči Državni izpitni center.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz matematike pri splošni maturi
− uspeh iz matematike v 3. in 4. letniku

30 % točk,
20 % točk,
30 % točk,
20 % točk;
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kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu matematika
− uspeh iz matematike v 3. in 4. letniku

20 % točk,
10 % točk,
40 % točk,
30 % točk;

kandidati iz točke c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz matematike pri zaključnem izpitu oziroma v 4. letniku srednje šole,
če kandidat matematike ni opravljal pri zaključnem izpitu
− uspeh iz matematike v 3. in 4. letniku
Vpisna mesta
Pedagoška matematika – enoviti magistrski
študijski program

Redni

Izredni

35

-

30 % točk,
20 % točk,
30 % točk,
20 % točk.

Študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 10 kandidatov.
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
Prošnje kandidatov za vpis po merilih za prehode bo Študijska komisija Oddelka za matematiko UL FMF obravnavala
individualno v skladu z »Merili za prehode med študijskimi programi« in pogoji za prehode, določenimi v študijskem
programu (http://www.fmf.uni-lj.si/studij-matematike/2PeMa/2PeMa1516.html),
Vpisna mesta
Pedagoška matematika – enoviti magistrski študijski
program druge stopnje (2. letnik)
Pedagoška matematika – enoviti magistrski študijski
program druge stopnje (3. letnik)
Pedagoška matematika – enoviti magistrski študijski
program druge stopnje (4. letnik)
Pedagoška matematika – enoviti magistrski študijski
program druge stopnje (5. letnik)

Redni

Izredni

5

-

5

-

5

-

5

-

UNIVERZITETNA ŠTUDIJSKA PROGRAMA PRVE STOPNJE
MATEMATIKA
FINANČNA MATEMATIKA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetna študijska programa Matematika in Finančna matematika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega
predmeta matematika,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz matematike pri splošni maturi
− uspeh iz matematike v 3. in 4. letniku

30 % točk,
20 % točk,
30 % točk,
20 % točk;
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kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu matematika
− uspeh iz matematike v 3. in 4. letniku

20 % točk,
10 % točk,
40 % točk,
30 % točk;

kandidati iz točke c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz matematike pri zaključnem izpitu oziroma v 4. letniku srednje šole,
če kandidat matematike ni opravljal pri zaključnem izpitu
− uspeh iz matematike v 3. in 4. letniku

30 % točk,
20 % točk,
30 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Redni
80
70

Matematika – univerzitetni program
Finančna matematika – univerzitetni program

Izredni
-

Študij se bo izvajal, če bo v posamezni program vpisanih vsaj 40 kandidatov.
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
Prošnje kandidatov za vpis po merilih za prehode bo Študijska komisija Oddelka za matematiko UL FMF obravnavala
individualno v skladu z »Merili za prehode med študijskimi programi« in pogoji za prehode, določenimi v študijskem
programu (http://www.fmf.uni-lj.si/studij-matematike/1Mate/1Mate1516.html oziroma http://www.fmf.uni-lj.si/studijmatematike/1FiMa/1FiMa1516.html).
Vpisna mesta

Redni
10
10
10
10

Matematika UN (2. letnik)
Matematika UN (3. letnik)
Finančna matematika UN (2. letnik)
Finančna matematika UN (3. letnik)

Izredni
-

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE PRAKTIČNA MATEMATIKA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Praktična matematika se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni
izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
− uspeh iz matematike pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz matematike v 3. in 4. letniku

30 % točk,
30 % točk,
20 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Praktična matematika – visokošolski strokovni
program

Redni

Izredni

50

15

Redni študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 15 kandidatov; izredni študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 10
kandidatov.
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NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
Prošnje kandidatov za vpis po merilih za prehode bo Študijska komisija Oddelka za matematiko UL FMF obravnavala
individualno v skladu z »Merili za prehode med študijskimi programi« in pogoji za prehode, določenimi v študijskem
programu (http://www.fmf.uni-lj.si/studij-matematike/1PrMa/1PrMa1516.html).
Vpisna mesta
Redni
7
7

Praktična matematika VS (2. letnik)
Praktična matematika VS (3. letnik)

Izredni
2
2

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE FIZIKA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Fizika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega
predmeta matematika, če je kandidat ta predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli
maturitetnega predmeta; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz matematike pri splošni maturi
− uspeh iz fizike pri splošni maturi oziroma v 3. letniku, če je kandidat ni opravljal
pri splošni maturi
kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz matematike pri poklicni maturi ali
uspeh pri maturitetnem predmetu matematika

30 % točk,
20 % točk,
30 % točk,
20 % točk;
50 % točk,
20 % točk,
30 % točk;

kandidati iz točke c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz matematike pri zaključnem izpitu oziroma v 4. letniku, če kandidat
pri zaključnem izpitu ni opravljal matematike
− uspeh iz fizike pri zaključnem izpitu
oziroma ocena iz fizike v zadnjem letniku srednje šole,
ko se je predmet predaval, če je kandidat ni opravljal pri zaključnem izpitu

30 % točk,
10 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

Vpisna mesta
Fizika – univerzitetni program

Redni
150

Izredni
20

Redni študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 40 kandidatov; izredni študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 10
kandidatov.
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NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
Diplomanti visokošolskega strokovnega programa (VSP) Fizikalna merilna tehnika se lahko vpišejo v 3. letnik
univerzitetnega študijskega programa Fizika pod pogojem, da so diplomirali na VSP, da je bila njihova povprečna
ocena izpitov najmanj 8 in da so uspešno opravili še dva diferencialna izpita: Klasična mehanika in Statistična
termodinamika. V primeru, da se diplomant VSP vpiše v drugi letnih univerzitetnega študijskega programa, opravljanje
navedenih diferencialnih izpitov ni potrebno, izpolnjen pa mora biti pogoj o minimalni povprečni oceni izpitov.
Možen je prehod iz starih univerzitetnih študijskih programov, pri čemer se na podlagi doseženih kreditnih točk v
predhodnem programu določi, v kateri letnik se lahko kandidat vpiše. O priznavanju izpitov odloča študijska komisija
OF FMF.
Na podlagi individualne prošnje kandidata je možen prehod iz primerljivega študijskega programa s področja fizike, če
kandidat izpolnjuje splošne pogoje za vpis v 1. letnik študijskega programa. O izpolnjevanju pogojev za prehod in
pogojih za dokončanje študija odloča pristojni organ fakultete glede na razlike med programi. (študijska komisija OF
FMF).
Vpisna mesta
Redni
Izredni
Fizika UN (2. letnik)
20
20
Fizika UN (3. letnik)
20
25

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
FIZIKALNA MERILNA TEHNIKA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni program Fizikalna merilna tehnika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo,
c) kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz matematike pri splošni maturi
− uspeh iz fizike pri splošni maturi ali v zadnjem letniku srednje šole,
ko se je predmet predaval
kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz matematike pri poklicni maturi oziroma v 4. letniku srednje šole,
če kandidat matematike ni opravljal pri poklicni maturi
− uspeh iz fizike v zadnjem letniku srednje šole, ko se je predmet predaval
kandidati iz točke c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz matematike pri zaključnem izpitu oziroma v 4. letniku srednje šole,
če kandidat matematike ni opravljal pri zaključnem izpitu
− uspeh iz fizike v zadnjem letniku srednje šole, ko se je predmet predaval
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20 % točk,
20 % točk;
30 % točk,
30 % točk;
20 % točk,
20 % točk;
30 % točk,
30 % točk;
20 % točk,
20 % točk;
30 % točk,
30 % točk.
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Kandidati iz točk b) in c), ki v srednji šoli niso imeli fizike, bodo izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz matematike pri poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu
oziroma v 4. letniku srednje šole, če kandidat matematike ni opravljal
pri poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu

30 % točk,
30 % točk;
40 % točk.

Vpisna mesta
Fizikalna merilna tehnika – visokošolski
strokovni program

Redni

Izredni

40

15

Redni študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 10 kandidatov; izredni študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 10
kandidatov.
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
Prehodi v visokošolski program Fizikalna merilna tehnika so možni, če sta izpolnjena naslednja splošna pogoja:
1) Izpolnjevanje splošnih pogojev za vpis.
2) Število razpoložljivih študijskih mest.
Možen je prehod iz starega visokošolskega strokovnega programa Fizikalna merilna tehnika. Priznanje izpitov se izvede
skladno z določili meril za prehode oziroma o priznanju odloča študijska komisija OF FMF.
Možen je prehod iz starega univerzitetnega študijskega programa Fizika. Priznavanje izpitov se izvede skladno z
določili meril za prehode oziroma o priznanju odloča študijska komisija OF FMF..
Možen je prehod iz bolonjskega univerzitetnega programa smer Fizika, Astronomska smer in Izobraževalna smer.
Priznavanje izpitov se izvede skladno z določili meril za prehode oziroma o priznanju odloča študijska komisija OF
FMF.
Na podlagi individualne prošnje kandidata je možen prehod iz primerljivega študijskega programa s področja fizike, če
kandidat izpolnjuje splošne pogoje za vpis v 1. letnik študijskega programa. O izpolnjevanju pogojev za prehod in
pogojih za dokončanje študija odloča pristojni organ fakultete glede na razlike med programi (študijska komisija OF
FMF).
Vpisna mesta

Redni
15
15

Fizikalna merilna tehnika VS (2. letnik)
Fizikalna merilna tehnika VS (3. letnik)
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Izredni
10
10
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FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET
Pot pomorščakov 4, 6320 Portorož-Portorose
Tel.: (05) 676-71-50
(05) 676-71-60
E-pošta: referat@fpp.uni-lj.si
Spletna stran: www.fpp.uni-lj.si
Informativno mesto: Pot pomorščakov 4, predavalnica 205.
Fakulteta izvaja univerzitetni študijski program prve stopnje Tehnologija prometa in logistike ter
visokošolske strokovne študijske programe prve stopnje Prometna tehnologija in transportna logistika,
Navtika in Ladijsko strojništvo.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
TEHNOLOGIJA PROMETA IN LOGISTIKA
Trajanje študija
Univerzitetni študijski program traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Tehnologija prometa in logistika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Redni in izredni študij
Univerzitetni redni in izredni študij tehnologije prometa se bo izvajal na sedežu fakultete v Portorožu.
Vpisna mesta
Redni

Izredni

Tehnologija prometa in logistika– univerzitetni
30
15
program
Redni študij se bo izvajal, če bo vpisan vsaj en kandidat; izredni študij se bo izvajal, če bo vpisan vsaj en
kandidat.
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
PROMETNA TEHNOLOGIJA IN TRANSPORTNA LOGISTIKA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Prometna tehnologija in transportna logistika se lahko vpiše,
kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali
splošno maturo.
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Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Redni in izredni študij
Redni študij se bo izvajal na sedežu fakultete v Portorožu. Izredni študij visokošolskega strokovnega
študijskega programa prve stopnje Prometna tehnologija in transportna logistika pa bo organiziran na sedežu
fakultete v Portorožu ne glede na število vpisanih, v Ljubljani pa, če bo vpisanih vsaj 10 kandidatov.
Vpisna mesta
Redni
Izredni
Prometna tehnologija in transportna logistika –
60
30
visokošolski strokovni program
Redni študij se bo izvajal, če bo vpisan vsaj en kandidat; izredni študij se bo izvajal, če bo vpisan vsaj en
kandidat.
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE NAVTIKA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Navtika se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v
kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Redni in izredni študij
Visokošolski strokovni redni in izredni študij navtike se bo izvajal na sedežu fakultete v Portorožu.
Vpisna mesta
Redni
Izredni
Navtika – visokošolski strokovni program
50
20
Redni študij se bo izvajal, če bo vpisan vsaj en kandidat; izredni študij se bo izvajal, če bo vpisan vsaj en
kandidat.
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE LADIJSKO STROJNIŠTVO
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Ladijsko strojništvo se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit
v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
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Redni in izredni študij
Visokošolski strokovni redni in izredni študij ladijskega strojništva se bo izvajal na sedežu fakultete v
Portorožu.
Vpisna mesta
Redni
Izredni
Ladijsko strojništvo – visokošolski strokovni
30
15
program
Redni študij se bo izvajal, če bo vpisan vsaj en kandidat; izredni študij se bo izvajal, če bo vpisan vsaj en
kandidat.
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
VPIS V 2. LETNIK
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
Za diplomante višješolskih strokovnih programov (Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS
86/2004)) ter za kandidate, ki želijo prehajati med študijskimi programi.
Nadaljevanje rednega in izrednega študija za pridobitev univerzitetne ali visokošolske strokovne izobrazbe je možno v
skladu z merili za prehode. Podrobnejše informacije za nadaljevanje študija dobijo kandidati na fakulteti.
Vpisna mesta
Tehnologija prometa UN (2. letnik)
Prometna tehnologija in transportna logistika VS
(2. letnik)
Navtika VS (2. letnik)
Ladijsko strojništvo VS (2. letnik)

Redni
20

Izredni
10

20

10

20
20

10
10

Redni študij se bo izvajal na sedežu fakultete v Portorožu.
Izredni študij visokošolskega strokovnega študijskega programa Prometna tehnologija in transportna logistika bo
organiziran na sedežu fakultete v Portorožu ne glede na število vpisanih, v Ljubljani pa, če bo v 2. letnik skupaj
vpisanih vsaj 10 kandidatov. Vsi drugi programi izrednega študija se bodo izvajali na sedežu fakultete.
VPIS V 3. LETNIK
Nadaljevanje rednega in izrednega študija za pridobitev univerzitetne in visokošolske strokovne izobrazbe je možno v
skladu z merili za prehode. Podrobnejše informacije za nadaljevanje študija dobijo kandidati na fakulteti.
Vpisna mesta
Redni
Izredni
Tehnologija prometa UN (3. letnik)
20
10
Prometna tehnologija in transportna logistika VS
20
10
(3. letnik)
Navtika VS (3. letnik)
20
10
Ladijsko strojništvo VS (3. letnik)
20
10
Redni študij se bo izvajal na sedežu fakultete v Portorožu.
Izredni študij visokošolskega strokovnega programa prve stopnje Prometna tehnologija in transportna logistika bo
organiziran na sedežu fakultete v Portorožu ne glede na število vpisanih, v Ljubljani pa, če bo v 3. letnik skupaj
vpisanih vsaj 10 kandidatov. Vsi drugi programi izrednega študija se bodo izvajali na sedežu fakultete.
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FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
Večna pot 113, 1001 Ljubljana
Tel.: (01) 479-80-00
E-pošta: studinfo@fri.uni-lj.si
Spletna stran: www.fri.uni-lj.si
Informativno mesto: Večna pot 113, predavalnica PA v pritličju (mestni avtobus št. 14, 14B, 18 in 18L http://www.fri.uni-lj.si/si/fakulteta/kako_do_nas/), v petek, 12. 2. 2016 ob 10.00 in
15.00, v soboto, 13. 2. 2016 ob 10.00.
Fakulteta izvaja študijska programa prve stopnje za pridobitev univerzitetne in visoke strokovne izobrazbe iz
računalništva in informatike.
Fakulteta za računalništvo in informatiko skupaj s Fakulteto za matematiko in fiziko izvaja univerzitetni
interdisciplinarni študijski program prve stopnje Računalništvo in matematika, skupaj s Fakulteto za upravo
univerzitetni interdisciplinarni študijski program prve stopnje Upravna informatika in skupaj s Fakulteto za
elektrotehniko interdisciplinarni univerzitetni študijski program prve stopnje Multimedija.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA
Trajanje študija
Študij traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Moduli študijskega programa
V 3. letniku študent izbere dva od osmih ponujenih modulov: Informacijski sistemi, Obvladovanje
informatike, Razvoj programske opreme, Računalniška omrežja, Računalniški sistemi, Algoritmi in
sistemski programi, Umetna inteligenca in Medijske tehnologije.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Računalništvo in informatika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov: računalništvo, matematika ali fizika; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že
opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

20 % točk,
40 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta
Računalništvo in informatika – univerzitetni
program

Redni

Izredni

150

-

Študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 20 kandidatov.
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
»Prehod je v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi možen iz študijskih programov, ki ob zaključku
študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj
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polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega
programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Prehajanje iz drugih programov je možno po prvem letniku študija.
Pogoji za prehod na univerzitetni študijski program prve stopnje Računalništvo in informatika iz drugih
programov (univerzitetnih in visokih strokovnih) so:
− izpolnjeni pogoji za vpis v program,
− vsaj enakovreden učni načrt pri predmetih Matematika in Fizika v programu, iz katerega se prehaja (priznani
predmeti morajo imeti vsaj toliko kreditnih točk kot prej omenjena predmeta),
− ustrezni organ fakultete na podlagi primerjave programov opredeli obveznosti, ki so mu priznane, in letnik, v
katerega se kandidat lahko vpiše, ter o tem izda sklep.
Prehajanje je možno na podlagi določil, ki so veljavna za take programe. Pogoji za prehod na univerzitetni
program Računalništvo in informatika iz višješolskih programov so:
− priznane kreditne točke, ki jih je kandidat pridobil pri višješolskem študiju; zaradi raznolikosti in različne
zahtevnosti višješolskih programov, nivo pridobljenega kandidatovega znanja oceni posebna vpisna komisija, ki jo
vodi prodekan za pedagoško dejavnost, in odobri predmete, ki se posameznemu študentu priznajo,
− ustrezni organ fakultete na podlagi primerjave programov opredeli obveznosti, ki so mu priznane, in letnik, v
katerega se kandidat lahko vpiše, ter o tem izda sklep.«
Vpisna mesta
Redni
15*
-

Računalništvo in informatika UN)
Računalništvo in informatika UN (3. letnik)
* Število mest za 2. in 3. letnik skupaj.

Izredni
25

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Računalništvo in informatika se lahko vpiše, kdor je opravil
zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta
Računalništvo in informatika – visokošolski
strokovni program

Redni

Izredni

150

-

Študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 20 kandidatov.
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
»Prehod je v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi možen iz študijskih programov, ki ob zaključku
študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj
polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega
programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Prehajanje iz drugih programov je možno po prvem letniku študija.
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Pogoji za prehod na visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Računalništvo in informatika iz
drugih programov (univerzitetnih in visokih strokovnih) so:
− izpolnjeni pogoji za vpis v program,
− vsaj enakovreden učni načrt pri predmetih Matematika in Programiranje 1 v programu, iz katerega se prehaja
(priznani predmeti morajo imeti vsaj toliko kreditnih točk kot prej omenjena predmeta),
− ustrezni organ fakultete na podlagi primerjave programov opredeli obveznosti, ki so mu priznane, in letnik, v
katerega se kandidat lahko vpiše, ter o tem izda sklep.
Prehajanje je možno na podlagi določil, ki so veljavna za take programe.«
Vpisna mesta
Redni
20*
-

Računalništvo in informatika VS
Računalništvo in informatika VS (3. letnik)
* Število mest za 2. in 3. letnik skupaj.
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FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO
Informativni mesti: FRI, Večna pot 113, predavalnica PA v pritličju (mestni avtobusi št. 14, 14B, 18 in
18L - http://www.fri.uni-lj.si/si/fakulteta/kako_do_nas/), v petek, 12. 2. 2016 ob 10.00
in 15.00, v soboto, 13. 2. 2016 ob 10.00.
FMF, Jadranska 21, predavalnici 2.01 in 2.05 (mestni avtobus št. 1) v petek, 12. 2.
2016 ob 10.00 in 15.00, v soboto, 13. 2. 2016 ob 10.00.
Spletni strani: http://www.fri.uni-lj.si/, http://www.fmf.uni-lj.si/
Fakulteti izvajata interdisciplinarni študijski program prve stopnje za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz
računalništva in matematike.
INTERDISCIPLINARNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
RAČUNALNIŠTVO IN MATEMATIKA
Trajanje študija
Študij traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni interdisciplinarni študijski program Računalništvo in matematika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega
predmeta matematika; če je kandidat ta predmet že opravil pri poklicni maturi pa izpit iz kateregakoli
maturitetnega predmeta; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni
maturi,
c) kdor je pred l. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri matematiki v 3. in 4. letniku

60 % točk,
20 % točk,
20 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri matematiki v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

30 % točk,
20 % točk,
20 % točk,
30 % točk.

Vpisna mesta
Računalništvo in matematika – univerzitetni
program

Redni

Izredni

40

-

Študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 15 kandidatov.
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
Prehod je v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi možen iz študijskih programov, ki ob zaključku
študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj
polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega
programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Prehajanje iz drugih programov je možno po prvem letniku študija.
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Pogoji za prehod na interdisciplinarni univerzitetni študijski program prve stopnje Računalništvo in
matematika iz drugega programa so:
− izpolnjeni pogoji za vpis v program,
− ustrezni organ sodelujočih fakultet na podlagi primerjave programov opredeli obveznosti, ki so mu priznane, in
letnik, v katerega se kandidat lahko vpiše, ter o tem izda sklep.
Prehajanje v druge programe je možno na podlagi določil, ki so veljavna za take programe.
Vpisna mesta
Redni
5*
-

Računalništvo in matematika UN
Računalništvo in matematika UN (3. letnik)
* Število mest za 2. in 3. letnik skupaj.
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15
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FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO
Topniška 31, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 280-92-59
Spletna stran: www.fsd.uni-lj.si
Informativno mesto: Topniška 31 (mestni avtobusi št. 7, 19, 20, 22).
Fakulteta izvaja
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE SOCIALNO DELO
Trajanje študija
Študij traja 4 leta in obsega 240 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Socialno delo se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu in izpit iz
maturitetnega predmeta angleščina ali nemščina; če je kandidat navedeni predmet že opravljal pri poklicni
maturi, pa izpit iz maturitetnega predmeta zgodovina,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

30 % točk,
30 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta
Redni
100

Socialno delo – univerzitetni program

Izredni
-

Študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 50 kandidatov.
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
Prehod je v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi možen iz študijskih programov, ki ob zaključku
študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj
polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se
nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Prehajanje iz drugih programov je možno po prvem
letniku študija.
O možnosti prehoda odloča senat UL FSD na podlagi individualnih dokazil o izpolnjevanju pogojev po postopku in
merilih, ki jih določata razpis za vpis in Statut UL.
Vpisna mesta
Redni
2
2
2

Socialno delo UN (2. letnik)
Socialno delo UN (3. letnik)
Socialno delo UN (4. letnik)
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FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 477-11-46
E-pošta: studentski.referat@fs.uni-lj.si
Spletna stran: www.fs.uni-lj.si
Informativno mesto: Aškerčeva 6, predavalnica V/8 v petem nadstropju (mestni avtobusi št. 1, 6, 9).
Fakulteta izvaja univerzitetni študijski program prve stopnje Strojništvo – razvojno raziskovalni program ter
visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Strojništvo – projektno aplikativni program.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
STROJNIŠTVO – RAZVOJNO RAZISKOVALNI PROGRAM
Trajanje študija
Študij traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Smeri študija
Študijski program prve stopnje nima smeri. Program omogoča vpis na drugo stopnjo na štiri osnovne
študijske smeri ter na sedem interdisciplinarnih študijskih smeri.
Osnovne smeri oziroma usmeritve: Konstruiranje in mehanika (Mehanika gradiv, sistemov in procesov,
Konstruiranje in razvoj), Energetsko in procesno strojništvo (Toplotna in procesna tehnika, Energetska
tehnika), Proizvodno strojništvo (Proizvodne tehnologije in sistemi, Projektiranje proizvodnih sistemov) ter
Mehatronika in laserska tehnika.
Interdiscplinarne smeri: Sistemi prometne varnosti, Inženirska reologija, Okoljsko strojništvo,
Varilstvo, Terotehnologije, Inženirska pedagogika in Inženirska varnost.
Vsak, ki bo končal I. stopnjo in opravil obveznosti z enako ali več kot 180 ECTS, bo lahko nadaljeval študij
na II. stopnji.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program prve stopnje Strojništvo – razvojno raziskovalni program se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov: mehanika, fizika, matematika, računalništvo, elektrotehnika ali tuj jezik; izbrani predmet ne
sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60% točk,
40% točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40% točk,
40% točk,
20% točk.

Vpisna mesta
Strojništvo – razvojno raziskovalni program –
univerzitetni program

Redni

Izredni

200

-

Študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 40 kandidatov.
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NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
V skladu z Merili za prehode med študijskimi programi se kandidat lahko vključi v študij na univerzitetni študijski
program prve stopnje Strojništvo – razvojno raziskovalni program, v kolikor se mu prizna vsaj polovica obveznosti po
ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete univerzitetnega študijskega programa prve
stopnje Strojništvo – razvojno raziskovalni program. Če je kandidatu v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih
vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik univerzitetnega študijskega programa prve stopnje
Strojništvo – razvojni raziskovalni program, se kandidatu dovoli vpis v višji letnik na univerzitetni študijski program
prve stopnje Strojništvo – razvojno raziskovalni program.
Prošnje kandidatov za prehod v univerzitetni študijski program prve stopnje Strojništvo – razvojno raziskovalni
program in obseg priznanih študijskih obveznosti v študijskem programu bo individualno obravnavala Komisija za
dodiplomski študij, skladno s Statutom UL ter Pravilnikom FS o pogojih prehoda med študijskimi programi.
Vpisna mesta
Strojništvo – razvojno raziskovalni program UN
(2. letnik)
Strojništvo – razvojno raziskovalni program UN
(3. letnik)

Redni

Izredni

20

-

20

-

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
STROJNIŠTVO – PROJEKTNO APLIKATIVNI PROGRAM
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Smeri študija
Študenti lahko v 2. letniku izberejo eno od smeri: Energetsko, procesno in okoljsko inženirstvo, Snovanje,
obratovanje in vzdrževanje, Proizvodno strojništvo, Mehatroniko ter Letalstvo.
Po končanem študiju je kandidat usposobljen za neposreden vstop v podjetniško okolje s VI. stopnjo
izobrazbe. Lahko pa nadaljuje študij strojništva na drugi stopnji v naslednjih smereh in usmeritvah:
Osnovne smeri oziroma usmeritve: Konstruiranje in mehanika (Mehanika gradiv, sistemov in procesov,
Konstruiranje in razvoj), Energetsko in procesno strojništvo (Toplotna in procesna tehnika, Energetska
tehnika), Proizvodno strojništvo (Proizvodne tehnologije in sistemi, Projektiranje proizvodnih sistemov) ter
Mehatronika in laserska tehnika.
Interdiscplinarne smeri: Sistemi prometne varnosti, Inženirska reologija, Okoljsko strojništvo,
Varilstvo, Terotehnologije, Inženirska pedagogika in Inženirska varnost.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Strojništvo – projektno aplikativni program se lahko
vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali
splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letnik

60% točk,
40% točk.

Redni in izredni študij
V študijskem letu 2016/2017 bo organiziran redni in izredni študij.
Vpisna mesta
Redni
Izredni
Strojništvo – projektno aplikativni program –
220
60
visokošolski strokovni program
Redni študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 40 kandidatov; izredni študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj
25 kandidatov.
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NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
V skladu z Merili za prehode med študijskimi programi se kandidat lahko vključi v študij na visokošolski strokovni
študijski program prve stopnje Strojništvo – projektno aplikativni program, v kolikor se mu prizna vsaj polovica
obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete visokošolskega strokovnega
študijskega programa prve stopnje Strojništvo – projektno aplikativni program. Če je kandidatu v postopku priznavanja
zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik visokošolskega strokovnega
študijskega programa prve stopnje Strojništvo – projektno aplikativni program, se kandidatu dovoli vpis v višji letnik na
visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Strojništvo – projektno aplikativni program.
Prošnje kandidatov za prehod v visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Strojništvo – projektno
aplikativni program in obseg priznanih študijskih obveznosti v študijskem programu bo individualno obravnavala
Komisija za dodiplomski študij, skladno s Statutom UL ter Pravilnikom FS o pogojih prehoda med študijskimi
programi.
Vpisna mesta
Redni
22
22

Strojništvo – projektno aplikativni program VS (2. letnik)
Strojništvo – projektno aplikativni program VS (3. letnik)
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Izredni
6
6
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FAKULTETA ZA ŠPORT
Gortanova 22, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 520-77-00
Spletna stran: www.fsp.uni-lj.si
Informativno mesto: Gortanova 22, Kodeljevo (mestni avtobusi št. 2, 5, 22).
Fakulteta izvaja univerzitetne študijske programe prve stopnje Kineziologija, Športna vzgoja in Športno
treniranje.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE KINEZIOLOGIJA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Kineziologija se lahko vpiše, kdor je opravil splošno maturo ali je pred 1.
6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus gibalnih sposobnosti in znanj.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− uspeh pri preizkusu gibalnih sposobnosti in znanj
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

40 % točk,
45 % točk,
15 % točk.

Dokumenti
Vsi kandidati morajo predložiti zdravniško potrdilo z osebno zdravstveno anamnezo, iz katere so razvidni
podatki o težjih poškodbah in boleznih ter zmožnostih večjih psihofizičnih obremenitev. Zdravniško
potrdilo, ki mora biti izdano po 2. maju 2016, lahko izda družinski – splošni zdravnik. Če ta meni, da je
potrebno tudi mnenje zdravnika specialista, mora biti priloženo tudi to. Kandidati morajo navedeno
zdravstveno dokumentacijo poslati na Fakulteto za šport najkasneje do 2. junija 2016.
V primeru, da je kandidat kategoriziran športnik po merilih Olimpijskega komiteja Slovenije, lahko priloži še
potrdilo o trenutno veljavni kategorizaciji, ki ga izda izključno Olimpijski komite Slovenije (OKS – ZŠZ);
potrdilo se upošteva pri točkovanju preizkusa.
Več informacij o zahtevani dokumentaciji, preizkusu gibalnih sposobnosti in znanj ter točkovanju preizkusa
najdejo kandidati na spletni strani www.fsp.uni-lj.si.
Navodila za opravljanje preizkusa bodo prijavljeni kandidati prejeli na svoje elektronske naslove najkasneje
pet dni pred preizkusom, v drugem roku pa dva dni pred preizkusom.
Preizkus gibalnih sposobnosti in znanj
Preizkus gibalnih sposobnosti in znanj bo v prvem prijavnem roku 28. in 29. junija 2016.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku na študijskem programu še prosta mesta,
bo preizkus gibalnih sposobnosti in znanj v drugem prijavnem roku 7. septembra 2016.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v drugem prijavnem roku na študijskem programu še razpisana
vpisna mesta, se lahko v tretjem prijavnem roku prijavijo kandidati, ki so preizkus gibalnih sposobnosti in
znanj opravili v prvem ali drugem roku.
Opravljeni preizkus gibalnih sposobnosti in znanj velja samo za tekoče leto.
Vpisna mesta
Kineziologija – univerzitetni program

Redni
30
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Izredni
25

UNIVERZA V LJUBLJANI
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
Prehod za študente ostalih prvostopenjskih študijskih programov Fakultete za šport in prvostopenjskih študijskih
programov drugih fakultet je možen v isti ali višji letnik študijskega programa Kineziologija, pod pogoji, ki so navedeni
v določbah o prehodih med programi univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Kineziologija.
Kandidati prijavi priložijo dokazilo o izpolnjevanju vpisnih pogojev za vpis v nov študijski program in predmetnik
prvega študijskega programa (samo študenti drugih fakultet).
Dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis v višji letnik na prvem študijskem programu ter o opravljenih obveznostih na
dotedanjem študiju, lahko pošljejo najkasneje do 16. septembra 2016 na Fakulteto za šport.
O prehodu odloča Komisija za študijske zadeve, ki študentu s sklepom določi priznane obveznosti in obveznosti, ki jih
mora opraviti na novem programu. Glede na to tudi odloči v kateri letnik se študent lahko vpiše.
Vpisna mesta
Redni
5
5

Kineziologija UN (2. letnik)
Kineziologija UN (3. letnik)

Izredni
-

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ŠPORTNA VZGOJA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Športna vzgoja se lahko vpiše, kdor je opravil splošno maturo ali je pred 1.
6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus gibalnih sposobnosti in znanj.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− uspeh pri preizkusu gibalnih sposobnosti in znanj
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

40 % točk,
45 % točk,
15 % točk.

Dokumenti
Vsi kandidati morajo predložiti zdravniško potrdilo z osebno zdravstveno anamnezo, iz katere so razvidni
podatki o težjih poškodbah in boleznih ter zmožnostih večjih psihofizičnih obremenitev. Zdravniško
potrdilo, ki mora biti izdano po 2. maju 2016, lahko izda družinski – splošni zdravnik. Če ta meni, da je
potrebno tudi mnenje zdravnika specialista, mora biti priloženo tudi to. Kandidati morajo navedeno
zdravstveno dokumentacijo poslati na Fakulteto za šport najkasneje do 2. junija 2016.
V primeru, da je kandidat kategoriziran športnik po merilih Olimpijskega komiteja Slovenije, lahko priloži še
potrdilo o trenutno veljavni kategorizaciji, ki ga izda izključno Olimpijski komite Slovenije (OKS – ZŠZ);
potrdilo se upošteva pri točkovanju preizkusa.
Več informacij o zahtevani dokumentaciji, preizkusu gibalnih sposobnosti in znanj ter točkovanju preizkusa
najdejo kandidati na spletni strani www.fsp.uni-lj.si.
Navodila za opravljane preizkusa bodo prijavljeni kandidati prejeli na svoje elektronske naslove najkasneje
pet dni pred preizkusom, v drugem roku pa dva dni pred preizkusom.
Preizkus gibalnih sposobnosti in znanj
Preizkus gibalnih sposobnosti in znanj bo v prvem prijavnem roku 28. in 29. junija 2016.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku na študijskem programu še prosta mesta,
bo preizkus gibalnih sposobnosti in znanj v drugem prijavnem roku 7. septembra 2016.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v drugem prijavnem roku na študijskem programu še razpisana
vpisna mesta, se lahko v tretjem prijavnem roku prijavijo kandidati, ki so preizkus gibalnih sposobnosti in
znanj opravili v prvem ali drugem roku.
Opravljeni preizkus gibalnih sposobnosti in znanj velja samo za tekoče leto.
96

UNIVERZA V LJUBLJANI
Vpisna mesta
Športna vzgoja – univerzitetni program

Redni
50

Izredni
25

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
Prehod za študente ostalih prvostopenjskih študijskih programov Fakultete za šport in prvostopenjskih študijskih
programov drugih fakultet je možen v isti ali višji letnik študijskega programa Športna vzgoja, pod pogoji, ki so
navedeni v določbah o prehodih med programi univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Športna vzgoja.
Kandidati prijavi priložijo dokazilo o izpolnjevanju vpisnih pogojev za vpis v nov študijski program in predmetnik
prvega študijskega programa (samo študenti drugih fakultet).
Dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis v višji letnik na prvem študijskem programu ter o opravljenih obveznostih na
dotedanjem študiju, lahko pošljejo najkasneje do 16. septembra 2016 na Fakulteto za šport.
O prehodu odloča Komisija za študijske zadeve, ki študentu s sklepom določi priznane obveznosti in obveznosti, ki jih
mora opraviti na novem programu. Glede na to tudi odloči v kateri letnik se študent lahko vpiše.
Vpisna mesta
Redni
Izredni
Športna vzgoja UN (2. letnik)
5
Športna vzgoja UN (3. letnik)
5
-

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ŠPORTNO TRENIRANJE
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Ob vpisu v 1. letnik si kandidat izbere izbirni predmet (športno panogo), ki mora biti skladen z
dokumentacijo, ki dokazuje kandidatovo športno/trenersko anamnezo. Kandidat lahko izbira med
naslednjimi športnimi panogami: alpsko smučanje in deskanje na snegu, atletika, badminton, biatlon, borilni
športi, hokej na ledu, fitnes, kajak kanu, kolesarstvo, košarka, namizni tenis, nogomet, odbojka, plavanje,
ples, ritmična gimnastika, športno plezanje in alpinizem, rokomet, squash, smučarski skoki in nordijska
kombinacija, smučarski tek, športna gimnastika, tenis, triatlon, vaterpolo, veslanje.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Športno treniranje se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus gibalnih sposobnosti in znanj.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a), b) in c) izbrani glede na:
− uspeh pri preizkusu gibalnih sposobnosti in znanj
− splošni uspeh pri splošni maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

40 % točk,
45 % točk,
15 % točk.

Dokumenti
Vsi kandidati morajo predložiti zdravniško potrdilo z osebno zdravstveno anamnezo, iz katere so razvidni
podatki o težjih poškodbah in boleznih ter zmožnostih večjih psihofizičnih obremenitev. Zdravniško
potrdilo, ki mora biti izdano po 2. maju 2016, lahko izda družinski – splošni zdravnik. Če ta meni, da je
potrebno tudi mnenje zdravnika specialista, mora biti priloženo tudi to. Kandidati morajo navedeno
zdravstveno dokumentacijo poslati na Fakulteto za šport najkasneje do 2. junija 2016.
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Kandidati morajo predložiti še dokumentacijo, ki izkazuje kandidatovo preteklo in/ali aktualno športno ali
trenersko anamnezo, potrjeno s strani kluba, športne zveze ali OKS.
Če je kandidat kategoriziran športnik po merilih Olimpijskega komiteja Slovenije, lahko priloži še potrdilo o
trenutno veljavni kategorizaciji, ki ga izda izključno Olimpijski komite Slovenije (OKS – ZŠZ). Kandidat
lahko priloži tudi morebitno potrdilo o usposobljenosti s področja športa (vaditelj, učitelj, trener … ). Obe
potrdili se upoštevata pri točkovanju preizkusa.
Več informacij o zahtevani dokumentaciji, preizkusu gibalnih sposobnosti in znanj ter točkovanju preizkusa
najdejo kandidati na spletni strani www.fsp.uni-lj.si.
Navodila za opravljanje preizkusa bodo prijavljeni kandidati prejeli na svoje elektronske naslove najkasneje
pet dni pred preizkusom, v drugem roku pa dva dni pred preizkusom.
Preizkus gibalnih sposobnosti in znanj
Preizkus gibalnih sposobnosti in znanj bo v prvem prijavnem roku 28. in 29. junija 2016.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku na študijskem programu še prosta mesta,
bo preizkus gibalnih sposobnosti in znanj v drugem prijavnem roku 7. septembra 2016.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v drugem prijavnem roku na študijskem programu še razpisana
vpisna mesta, se lahko v tretjem prijavnem roku prijavijo kandidati, ki so preizkus gibalnih sposobnosti in
znanj opravili v prvem ali drugem roku.
Opravljeni preizkus gibalnih sposobnosti in znanj velja samo za tekoče leto.
Vpisna mesta
Športno treniranje – univerzitetni program

Redni
30

Izredni
20

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
Prehod za študente ostalih prvostopenjskih študijskih programov Fakultete za šport in prvostopenjskih študijskih
programov drugih fakultet je možen v isti ali višji letnik študijskega programa Športno treniranje, pod pogoji, ki so
navedeni v določbah o prehodih med programi univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Športno treniranje.
Kandidati prijavi priložijo dokazilo o izpolnjevanju vpisnih pogojev za vpis v nov študijski program in predmetnik
prvega študijskega programa (samo študenti drugih fakultet).
Dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis v višji letnik na prvem študijskem programu ter o opravljenih obveznostih na
dotedanjem študiju, lahko pošljejo najkasneje do 16. septembra 2016 na Fakulteto za šport.
O prehodu odloča Komisija za študijske zadeve, ki študentu s sklepom določi priznane obveznosti in obveznosti, ki jih
mora opraviti na novem programu. Glede na to tudi odloči v kateri letnik se študent lahko vpiše.
Vpisna mesta
Redni
5
5

Športno treniranje UN (2. letnik)
Športno treniranje UN (3. letnik)
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Izredni
-
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FAKULTETA ZA UPRAVO
Gosarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 580-55-00
Informativno mesto: Gosarjeva ulica 5 (mestni avtobusi št. 6, 8,11 in 20).
Spletna stran: http://www.fu.uni-lj.si/
Fakulteta izvaja univerzitetni študijski program prve stopnje Upravljanje javnega sektorja in visokošolski
strokovni študijski program prve stopnje Uprava.
Fakulteta za upravo skupaj s Fakulteto za računalništvo in informatiko izvaja tudi interdisciplinarni
univerzitetni študijski program prve stopnje Upravna informatika. Vsi podatki o tem študijskem programu so
navedeni v posebnem sklopu tega razpisa.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov: zgodovina, psihologija, filozofija, sociologija ali ekonomija; izbrani predmet ne sme biti
predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Vsi kandidati morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni
okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom.
Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so:
− potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo,
− spričevalo o zaključeni osnovni šoli v Republiki Sloveniji ali o zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim
učnim jezikom,
− maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega
izobraževanja, iz katerega je razviden opravljen predmet Slovenski jezik,
− spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem izobraževanju ali o
zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim jezikom,
− diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji v študijskem programu in
potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku.
Kandidati, ki opravljajo (so opravili) splošno maturo ali poklicno maturo v Republiki Sloveniji, ne
pošiljajo dokazila o znanju slovenskega jezika; zahtevani podatek visokošolski prijavno-informacijski službi
sporoči Državni izpitni center.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Redni in izredni študij
Fakulteta organizira redni in izredni študij. Organizirane oblike študija bodo pri nekaterih predmetih potekale
ob informacijski podpori (e-študij). Redni in izredni študij se izvajata na sedežu fakultete v Ljubljani.
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Vpisna mesta
Upravljanje javnega sektorja – univerzitetni
program

Redni

Izredni

160

70

Redni študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 30 kandidatov; izredni študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj
20 kandidatov.
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
Skladno z določbami Meril za prehode med študijskimi programi, so prehodi možni iz študijskih programov 1. stopnje
in iz dodiplomskih študijskih programov (predbolonjski študijski programi), ki ob zaključku študija zagotavljajo
pridobitev primerljivih kompetenc in med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti
po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na
obvezne predmete drugega študijskega programa. Glede na obseg priznanih obveznosti se lahko študent vpiše v isti ali
višji letnik. Študent mora izpolnjevati tudi vpisne pogoje na programu, na katerega prehaja.
Vpisna mesta
Redni
Izredni
Upravljanje javnega sektorja UN (2. letnik)
20
Upravljanje javnega sektorja UN (3. letnik)
20
-

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE UPRAVA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Smeri študija
Javna uprava
Poslovna uprava
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Uprava se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v katerem
koli srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi ali splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Vsi kandidati morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni
okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom.
Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so:
− potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo,
− spričevalo o zaključeni osnovni šoli v Republiki Sloveniji ali o zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim
učnim jezikom,
− maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega
izobraževanja, iz katerega je razviden opravljen predmet Slovenski jezik,
− spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem izobraževanju ali o
zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim jezikom,
− diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji v študijskem programu in
potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku.
Kandidati, ki opravljajo (so opravili) splošno maturo ali poklicno maturo v Republiki Sloveniji, ne
pošiljajo dokazila o znanju slovenskega jezika; zahtevani podatek visokošolski prijavno-informacijski službi
sporoči Državni izpitni center.
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Redni in izredni študij
Fakulteta organizira redni in izredni študij. Organizirane oblike študija bodo pri nekaterih predmetih potekale
ob informacijski podpori (e-študij). Redni študij se izvaja na sedežu fakultete v Ljubljani. Izredni študij bo
organiziran kot e-študij na daljavo. E-študij na daljavo, kot posebna oblika izrednega študija se izvaja v eučilnicah, s skupinskimi in individualnimi konzultacijami na daljavo ter preverjanjem znanja v klasični
obliki. E-študij na daljavo se izvaja v vnaprej določenih časovnih obdobjih, opredeljenih s terminskim
načrtom izvedbe. Glede na obseg in zahtevnost predmetov se določi čas izvedbe posameznega predmeta, ki
vključuje tudi čas samostojnega študija študenta.
Vpisna mesta
Redni
Izredni
Uprava – visokošolski strokovni program
240
100
Redni študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 40 kandidatov; izredni študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj
20 kandidatov.
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
Skladno z določbami Meril za prehode med študijskimi programi, so prehodi možni iz študijskih programov prve
stopnje in iz dodiplomskih študijskih programov (predbolonjski študijski programi), ki ob zaključku študija zagotavljajo
pridobitev primerljivih kompetenc in med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti
po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na
obvezne predmete drugega študijskega programa. Glede na obseg priznanih obveznosti se lahko študent vpiše v isti ali
višji letnik. Študent mora izpolnjevati tudi vpisne pogoje na programu, na katerega prehaja.
VPIS V 2. LETNIK
Fakulteta bo organizirala neposreden vpis v 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Uprava prva
stopnja za diplomante višješolskih študijskih programov Poslovni sekretar in Komercialist ter diplomante drugih
višješolskih programov, sprejetih pred 1. 1. 1994. Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na
študijske rezultate višješolskega študijskega programa. Diplomanti višješolskega strokovnega programa Poslovni
sekretar se lahko vpišejo v 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Uprava prva stopnja, s tem, da
morajo do vpisa v 3. letnik opraviti še izpit iz predmeta Pravna ureditev javne uprave. Za 2. letnik se jim priznajo
predmeti: Vodenje projektov, Upravno poslovanje, Razvoj informacijskih sistemov in izbirni predmeti v obsegu 12 KT.
Za 3. letnik se jim priznajo predmeti: Informatika v upravi (smer Javna uprava), Gospodarsko statusno pravo (smer
Poslovna uprava) ter izbirni predmeti v obsegu 12 KT in Praksa. Diplomanti višješolskih strokovnih programov
Komercialist in Ekonomist se lahko vpišejo v 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Uprava prva
stopnja, s tem, da morajo do vpisa v 3. letnik opraviti še izpite iz predmetov: Uvod v pravo, Ustavna ureditev in Pravna
ureditev javne uprave. Za 2. letnik se jim priznajo izbirni predmeti v obsegu 12 KT. Za 3. letnik se jim priznajo
predmeti: Informatika v upravi (smer Javna uprava), Gospodarsko statusno pravo (smer Poslovna uprava) ter izbirni
predmeti v obsegu 12 KT in Praksa.
Fakulteta bo organizirala neposreden vpis v 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Uprava prva
stopnja tudi za diplomante višješolskih programov iz sorodnih študijskih področij (npr. organizator socialne mreže in
podobni programi s področja organizacijskih ved, poslovnih ved, ekonomskih ved, pravnih ved). Na podlagi sklepa
Senata fakultete se bodo študentom določile diferencialne obveznosti, ki jih bodo morali opraviti pred vpisom v 3.
letnik.
Vpisna mesta
Redni
Izredni
Uprava VS (2. letnik)
30
30
VPIS V 3. LETNIK
Fakulteta bo organizirala neposreden vpis v 3. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Uprava prva
stopnja za diplomante višjih šol (Višje upravne šole, višješolskega programa Visoke upravne šole, Višje pravne šole in
Višje šole za notranje zadeve) po študijskih programih pred 1. 1. 1994. Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na študijske rezultate višješolskega študijskega programa.
Diplomanti Višje upravne šole in višješolskega programa Visoke upravne šole, Višje pravne šole in Višje šole za
notranje zadeve, ki so zaključili študij po študijskih programih, sprejetih pred 1. 1. 1994, se lahko vpišejo v 3. letnik
visokošolskega strokovnega študijskega programa Uprava prva stopnja, s tem, da morajo pred zaključkom študija
opraviti še izpite iz predmetov: Tuj jezik I, Pravna ureditev javne uprave ter Osnove upravnega postopka.
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Skladno z določbami Meril za prehode med študijskimi programi, so prehodi možni iz študijskih programov prve
stopnje in iz dodiplomskih študijskih programov (predbolonjski študijski programi), ki ob zaključku študija zagotavljajo
pridobitev primerljivih kompetenc in med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti
po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na
obvezne predmete drugega študijskega programa. Glede na obseg priznanih obveznosti se lahko študent vpiše v isti ali
višji letnik. Študent mora izpolnjevati tudi vpisne pogoje na programu, na katerega prehaja.
Vpisna mesta
Redni
Izredni
Uprava VS (3. letnik)
30
30
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FAKULTETA ZA UPRAVO
FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
Informativno mesto: Fakulteta za upravo, Gosarjeva ulica 5, Ljubljana (mestni avtobusi št. 6, 8 in 20).
Spletna stran: http://www.fu.uni-lj.si/
Fakulteta za upravo ter Fakulteta za računalništvo in informatiko razpisujeta interdisciplinarni univerzitetni
študijski program prve stopnje Upravna informatika.
INTERDISCIPLINARNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
UPRAVNA INFORMATIKA
Program izvajata Fakulteta za upravo ter Fakulteta za računalništvo in informatiko.
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V skupni univerzitetni študijski program Upravna informatika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov: računalništvo, matematika ali fizika; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že
opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

20 % točk,
40 % točk,
40 % točk.

Redni študij
Organizirane oblike študija bodo potekale na obeh fakultetah, pri nekaterih predmetih ob informacijski
podpori (e-študij).
Vpisna mesta
Redni
20

Upravna informatika – univerzitetni program
Študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 5 kandidatov.
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Izredni
-
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FILOZOFSKA FAKULTETA
Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 241-10-00
Spletna stran: www.ff.uni-lj.si
Informativna mesta: Aškerčeva 2, po razporedu v avli,
Tobačna 5, Oddelek za slavistiko – Bohemistika, Polonistika, Slovakistika,
Zavetiška 5, Oddelek za arheologijo ter Oddelek za etnologijo in kulturno
antropologijo.
Razpisani študijski programi
Filozofska fakulteta razpisuje 46 univerzitetnih študijskih programov prve stopnje. Programi s predvidenim
številom vpisnih mest so navedeni v razpredelnici. Označeno je tudi, kateri način študija ni razpisan (-). V
posebni razpredelnici je navedeno minimalno število vpisanih študentov kot pogoj za izvajanje študijskega
programa.
Enopredmetni in dvopredmetni študij
Nekatere študijske programe je mogoče vpisati in študirati samostojno (enopredmetno), nekatere pa
dvopredmetno. To pomeni, da kandidat izmed razpisanih dvopredmetnih študijskih programov izbere
poljubna dva, ki skupaj tvorita celoto.
Trajanje študija
Študij traja tri leta. Enopredmetni univerzitetni študijski programi obsegajo 180 kreditnih točk po ECTS,
dvopredmetni pa 90 kreditnih točk po ECTS (2 x 90 KT = 180 KT).
Povezave z drugimi fakultetami
Vpisati je mogoče tudi dvopredmetni študijski program Filozofske fakultete in razpisani dvopredmetni
študijski program Teološki študiji Teološke fakultete Univerze v Ljubljani.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
v študijske programe Filozofske fakultete sprejeti kandidati:
a) ki bodo uvrščeni na izbran enopredmetni program,
b) ki bodo uvrščeni na dva izbrana študijska programa od katerekoli dvopredmetne povezave programov s
tem, da bo upoštevan vrstni red zapisanih želja.
Izredni študij
Študenti oziroma delovne organizacije ob vpisu plačajo prispevek za en letnik študija.
Menjava enega od dveh dvopredmetnih programov
Študenti, ki so vpisani na Filozofsko fakulteto in želijo menjati samo enega od dveh dvopredmetnih
študijskih programov, pošljejo prijavo oziroma posebno prošnjo na Filozofsko fakulteto do 31. 7. 2016.
Dodatne informacije
Vse informacije v zvezi z vpisom dobijo kandidati na fakulteti v referatu za dodiplomski študij (telefon: (01)
241-10-40, 241-10-41, 241-10-38, 241-10-39).

104

UNIVERZA V LJUBLJANI
Vpisna mesta
Redni

Anglistika
Antični in humanistični študiji
Arheologija
Bibliotekarstvo in informatika
Bohemistika
Etnologija in kulturna antropologija
Filozofija
Francistika
Francistika z romanistiko
Geografija
Germanistika
Grški jezik, književnost in kultura
Italijanski jezik in književnost
Japonologija
Južnoslovanski študiji
Kulture Vzhodne Azije
– smer koreanistika
– smer sinologija
Latinski jezik, književnost in kultura
Medjezikovno posredovanje
– usmeritev slovenščina- angleščinanemščina
– usmeritev slovenščina-angleščinafrancoščina
– usmeritev slovenščina-angleščinaitalijanščina
Muzikologija
Nemcistika
Pedagogika in andragogika
Polonistika
Primerjalna književnost in literarna
teorija
Primerjalno jezikoslovje
Primerjalno slovansko jezikoslovje
Psihologija
Rusistika
Sinologija
Slovakistika
Slovenistika
Sociologija
Sociologija kulture
Splošno jezikoslovje
Španski jezik in književnost
Umetnostna zgodovina
Zgodovina

Enopredmetni

Dvopredmetni

-

Izredni

Enopredmetni

Dvopredmetni

15
15
12

-

5
5
3

40

-

-

-

25

-

-

-

15

-

-

-

25
60
-

35
40
15

5
30
-

20
5

15

50

5

5

60
20
50
35
25
30

10
10
35
10
60
90
10
40
30
80

5
10
10
-

2
5
5
10
10
2
5
30

45
12
35
40
45
25
15
50
35
15
-

105

75
15
30
60
40
50
12
40
15
20

3
5
5
10
5
15
5
-

5
16
5
15
5
5
5
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Minimalno število vpisanih študentov za izvajanje programa
Redni

Anglistika
Antični in humanistični študiji
Arheologija
Bibliotekarstvo in informatika
Bohemistika
Etnologija in kulturna antropologija
Filozofija
Francistika
Francistika z romanistiko
Geografija
Germanistika
Grški jezik, književnost in kultura
Italijanski jezik in književnost
Japonologija
Južnoslovanski študiji
Kulture Vzhodne Azije
– smer koreanistika
– smer sinologija
Latinski jezik, književnost in kultura
Medjezikovno posredovanje
– usmeritev slovenščina- angleščinanemščina
– usmeritev slovenščina-angleščinafrancoščina
– usmeritev slovenščina-angleščinaitalijanščina
Muzikologija
Nemcistika
Pedagogika in andragogika
Polonistika
Primerjalna književnost in literarna
teorija
Primerjalno jezikoslovje
Primerjalno slovansko jezikoslovje
Psihologija
Rusistika
Sinologija
Slovakistika
Slovenistika
Sociologija
Sociologija kulture
Splošno jezikoslovje
Španski jezik in književnost
Umetnostna zgodovina
Zgodovina

Enopredmetni

Dvopredmetni

-

Izredni

Enopredmetni

Dvopredmetni

1
1
1

-

1
1
1

3

-

-

-

3

-

-

-

3

-

-

-

5
10
-

10
10
3

1
1
-

1
1

2

2

1

1

10
1
5
10
1
5

1
1
5
1
5
10
1
20
1
5

1
1
1
-

1
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UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ANGLISTIKA
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Anglistika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega
predmeta angleščina, če je kandidat ta predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli
maturitetnega predmeta; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni
maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz angleškega jezika v 3. letniku
− uspeh iz angleškega jezika v 4. letniku
− uspeh iz angleščine pri splošni maturi
kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz angleškega jezika v 3. letniku
− uspeh iz angleškega jezika v 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

20 % točk,
20 % točk,
15 % točk,
15 % točk,
30 % točk;
20 % točk,
20 % točk,
15 % točk,
15 % točk,
30 % točk;

kandidati iz točke c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz angleškega jezika v 3. letniku
− uspeh iz angleškega jezika v 4. letniku
− uspeh iz angleškega jezika pri zaključnem izpitu

20 % točk,
20 % točk,
15 % točk,
15 % točk,
30 % točk.

DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ANGLISTIKA
Vpisni pogoji
V dvopredmetni univerzitetni študijski program Anglistika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega
predmeta angleščina, če je kandidat ta predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli
maturitetnega predmeta; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni
maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz angleškega jezika v 3. letniku
− uspeh iz angleškega jezika v 4. letniku
− uspeh iz angleščine pri splošni maturi
kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz angleškega jezika v 3. letniku
− uspeh iz angleškega jezika v 4. letniku
− uspeh iz angleščine pri poklicni maturi
ali uspeh pri maturitetnem predmetu angleščina

20 % točk,
20 % točk,
15 % točk,
15 % točk,
30 % točk;
20 % točk,
20 % točk,
15 % točk,
15 % točk,
30 % točk;
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kandidati iz točke c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz angleškega jezika v 3. letniku
− uspeh iz angleškega jezika v 4. letniku
− uspeh iz angleškega jezika pri zaključnem izpitu

20 % točk,
20 % točk,
15 % točk,
15 % točk,
30 % točk.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ANTIČNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski programi Antični in humanistični študiji se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz grščine ali latinščine pri splošni maturi
− uspeh iz enega od predmetov pri splošni maturi: zgodovina, filozofija
ali drugi tuji jezik

25 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
20 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

30 % točk,
20 % točk,
25 % točk,

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ARHEOLOGIJA
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Arheologija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz enega od predmetov pri splošni maturi: geografija, zgodovina,
umetnostna zgodovina, latinščina ali drugi tuji jezik

10 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

75 % točk,
25 % točk,

kandidati iz točke c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.
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60 % točk,
30 % točk,
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UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE BIBLIOTEKARSTVO IN INFORMATIKA
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Bibliotekarstvo in informatika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov: zgodovina, psihologija, filozofija, sociologija, ekonomija; izbrani predmet ne sme biti
predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi
oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) bodo izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE BOHEMISTIKA
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Bohemistika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) bodo izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
ETNOLOGIJA IN KULTURNA ANTROPOLOGIJA
DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
ETNOLOGIJA IN KULTURNA ANTROPOLOGIJA
Vpisni pogoji
V univerzitetna študijska programa Etnologija in kulturna antropologija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a), b) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
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60 % točk,
40 % točk.
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UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE FILOZOFIJA
DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE FILOZOFIJA
Vpisni pogoji
V univerzitetna študijska programa Filozofija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz enega od predmetov pri splošni maturi: zgodovina, sociologija,
filozofija, psihologija, latinščina, drugi tuji jezik, naravoslovni predmet
(fizika, kemija, biologija)

20 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

60 % točk,
20 % točk,
20 % točk;

kandidati iz točke c) pa glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz filozofije v 3. ali 4. letniku srednje šole

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

60 % točk,
20 % točk,

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE FRANCISTIKA Z ROMANISTIKO
DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE FRANCISTIKA
Vpisni pogoji
V univerzitetna študijska programa Francistika z romanistiko in Francistika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega
predmeta francoščina, če je kandidat ta predmet že opravil pri poklicni maturi, pa izpit iz maturitetnega
predmeta tuji jezik; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Za uspešno vključitev v programa se priporoča predznanje v obsegu 360 ur gimnazijskega pouka
francoskega jezika.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a), ki so imeli francoščino na splošni maturi, izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi
− uspeh iz francoskega jezika v 3. in 4. letniku
− uspeh iz francoščine pri splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

40 % točk,
20 % točk,
30 % točk,
10 % točk;

kandidati iz točke a), ki niso imeli francoščine na splošni maturi, izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz slovenščine in tujega jezika, ki ni francoščina, v 3. in 4. letniku
− uspeh iz francoskega jezika v 3. in 4. letniku

40 % točk,
20 % točk;
20 % točk,
20 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− uspeh iz slovenščine pri poklicni maturi
− uspeh iz maturitetnega predmeta
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

40 % točk,
10 % točk,
30 % točk,
20 % točk;
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kandidati iz točke c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz francoskega jezika v 3. in 4. letniku
− uspeh iz francoskega jezika pri zaključnem izpitu

20 % točk,
20 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE GEOGRAFIJA
DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE GEOGRAFIJA
Vpisni pogoji
V univerzitetna študijska programa Geografija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega
predmeta geografija, če je kandidat ta predmet že opravil pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli
maturitetnega predmeta; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni
maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz geografije na splošni maturi oziroma ocena iz geografije v 3. letniku,
če je kandidat ni opravljal na splošni maturi

20 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

50 % točk,
30 % točk,
20 % točk;

kandidati iz točke c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz geografije v zadnjem letniku srednje šole,
ko se je predmet predaval

50 % točk,
30 % točk,

50 % točk,
30 % točk,
20 % točk.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE GERMANISTIKA
DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE NEMCISTIKA
Vpisni pogoji
V univerzitetna študijska programa Germanistika in Nemcistika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega
predmeta nemščina, če je nemščino že opravil pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli drugega tujega
jezika; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Za uspešno vključitev v programa se priporoča predznanje v obsegu 360 ur gimnazijskega pouka nemškega
jezika.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz nemškega jezika v 3. letniku
− uspeh iz nemškega jezika v 4. letniku
− uspeh iz nemščine pri splošni maturi

40 % točk,
10 % točk,
15 % točk,
15 % točk,
20 % točk;

111

UNIVERZA V LJUBLJANI
kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz nemškega jezika v 3. letniku
− uspeh iz nemškega jezika v 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
10 % točk,
15 % točk,
15 % točk,
20 % točk;

kandidati iz točke c) bodo izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz nemškega jezika v 3. letniku
− uspeh iz nemškega jezika v 4. letniku
− uspeh iz nemškega jezika pri zaključnem izpitu

20 % točk,
10 % točk,
20 % točk,
20 % točk,
30 % točk.

DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
GRŠKI JEZIK, KNJIŽEVNOST IN KULTURA
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Grški jezik, književnost in kultura se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz grščine ali latinščine pri splošni maturi
− uspeh iz enega od predmetov pri splošni maturi: zgodovina, filozofija
ali drugi tuji jezik

25 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
20 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

30 % točk,
20 % točk,
25 % točk,

DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
ITALIJANSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Italijanski jezik in književnost se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Za uspešno vključitev v program študija italijanskega jezika in književnosti se priporoča predznanje v
obsegu 360 ur gimnazijskega pouka italijanskega jezika.
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Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a), ki so imeli italijanščino na splošni maturi, izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi
− uspeh iz italijanskega jezika v 3. in 4. letniku
− uspeh iz italijanščine pri splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

40 % točk,
20 % točk,
20 % točk,
20 % točk;

kandidati iz točke a), ki na splošni maturi niso imeli italijanščine, izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi
− uspeh iz slovenščine in tujega jezika, ki ni italijanščina, v 3. in 4. letniku
− uspeh iz italijanskega jezika v 3. in 4. letniku
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

40 % točk,
20 % točk,
20 % točk,
20 % točk;

kandidati iz točke a), ki se italijanščine v srednji šoli niso učili, bodo izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi
− uspeh iz slovenščine v 3. in 4. letniku
− uspeh iz tujega jezika, ki ni italijanščina v 3. in 4. letniku
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

40 % točk,
20 % točk,
20 % točk,
20 % točk;

kandidati iz točke b), ki so na poklicni maturi imeli italijanski jezik, izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− uspeh iz italijanskega jezika v 3. in 4. letniku
− uspeh iz italijanščine pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

40 % točk,
20 % točk,
20 % točk,
20 % točk;

kandidati iz točke b), ki na poklicni maturi niso imeli italijanskega jezika, izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− uspeh iz slovenščine in tujega jezika, ki ni italijanščina, v 3. in 4. letniku
− uspeh iz italijanskega jezika v 3. in 4. letniku
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

40 % točk,
20 % točk,
20 % točk,
20 % točk;

kandidati iz točke b), ki se italijanskega jezika v srednji šoli niso učili, bodo izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
40 % točk,
− uspeh iz slovenščine v 3. in 4. letniku
20 % točk,
− uspeh iz tujega jezika, ki ni italijanščina v 3. in 4. letniku
20 % točk,
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
20 % točk;
kandidati iz točke c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz italijanskega jezika v 3. in 4. letniku
− uspeh iz italijanskega jezika pri zaključnem izpitu

40 % točk,
20 % točk,
20 % točk,
20 % točk.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE JAPONOLOGIJA
DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE JAPONOLOGIJA
Vpisni pogoji
V univerzitetna študijska programa Japonologija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a), b) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniki
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DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
JUŽNOSLOVANSKI ŠTUDIJI
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Južnoslovanski študiji se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov: zgodovina, psihologija, filozofija, sociologija, ekonomija; izbrani predmet ne sme biti
predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) bodo izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
KULTURE VZHODNE AZIJE
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Kulture Vzhodne Azije se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a), b) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
LATINSKI JEZIK, KNJIŽEVNOST IN KULTURA
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Latinski jezik, književnost in kultura se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh grščine ali latinščine pri splošni maturi
− uspeh iz enega od predmetov pri splošni maturi: zgodovina, filozofija
ali drugi tuji jezik
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kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
20 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE MEDJEZIKOVNO POSREDOVANJE
Usmeritve študija
Študij ima tri usmeritve: slovenščina-angleščina-nemščina, slovenščina-angleščina-francoščina, slovenščinaangleščina-italijanščina.
Kandidati morajo v prijavi navesti usmeritev študija.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Medjezikovno posredovanje se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Za uspešno vključitev v študij se priporoča opravljena splošna matura iz obeh tujih jezikov oziroma končan
štiriletni srednješolski program, ki je obsegal 420 ur prvega tujega jezika ali 280 ur drugega tujega jezika.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri splošni maturi iz tujega jezika 1
− uspeh pri splošni maturi iz tujega jezika 2
− uspeh v 3. in 4. letniku iz tujega jezika 1
− uspeh v 3. in 4. letniku iz tujega jezika 2
− uspeh v 3. in 4. letniku iz slovenskega jezika

30 % točk,
10 % točk,
10 % točk,
10 % točk,
15 % točk,
15 % točk,
10 % točk;

kandidati iz točke b) bodo izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh v 3. in 4. letniku iz tujega jezika 1
− uspeh v 3. in 4. letniku iz tujega jezika 2
− uspeh v 3. in 4. letniku iz slovenskega jezika
Opomba: tuji jezik 1 je prvi tuji jezik izbrane usmeritve (angleščina), tuji jezik 2 je drugi
usmeritve (nemščina ali francoščina ali italijanščina).

30 % točk,
20 % točk,
20 % točk,
20 % točk,
10 % točk.
tuji jezik izbrane

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE MUZIKOLOGIJA
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Muzikologija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega
predmeta glasba, če je kandidat ta predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli
maturitetnega predmeta; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni
maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri enem od izbirnih predmetov pri splošni maturi: glasba, zgodovina
ali drugi tuji jezik
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kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

60 % točk,
30 % točk,
10 % točk;

kandidati iz točke c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE PEDAGOGIKA IN ANDRAGOGIKA
DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
PEDAGOGIKA IN ANDRAGOGIKA
Vpisni pogoji
V univerzitetna študijska programa Pedagogika in andragogika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

60 % točk,
30 % točk,
10 % točk.

DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE POLONISTIKA
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Polonistika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz tujega jezika v 3. in 4. letniku
− uspeh iz tujega jezika pri splošni maturi

40 % točk,
10 % točk,
30 % točk;
20 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz tujega jezika v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
10 % točk,
30 % točk;
20 % točk;

kandidati iz točke c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. letniku in 4. letniku
− uspeh iz tujega jezika v 3. in 4. letniku
− uspeh iz tujega jezika pri zaključnem izpitu

20 % točk,
10 % točk,
40 % točk,
30 % točk.
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UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
PRIMERJALNA KNJIŽEVNOST IN LITERARNA TEORIJA
DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
PRIMERJALNA KNJIŽEVNOST IN LITERARNA TEORIJA
Vpisni pogoji
V univerzitetna študijska programa Primerjalna književnost in literarna teorija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Vsi kandidati morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni
okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom.
Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so:
− potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo,
− spričevalo o zaključeni osnovni šoli v Republiki Sloveniji ali o zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim
učnim jezikom,
− maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega
izobraževanja, iz katerega je razviden opravljen predmet Slovenski jezik,
− spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem izobraževanju ali o
zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim jezikom,
− diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji v študijskem programu in
potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku.
Kandidati, ki opravljajo (so opravili) splošno maturo ali poklicno maturo v Republiki Sloveniji, ne
pošiljajo dokazila o znanju slovenskega jezika; zahtevani podatek visokošolski prijavno-informacijski službi
sporoči Državni izpitni center.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz slovenščine pri splošni maturi

60 % točk,
20 % točk,
20 % točk;

kandidati iz točke b) bodo izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz slovenskega jezika pri zaključnem izpitu

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
PRIMERJALNO JEZIKOSLOVJE
DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
SPLOŠNO JEZIKOSLOVJE
Vpisni pogoji
V univerzitetna študijska programa Primerjalno jezikoslovje in Splošno jezikoslovje se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Vsi kandidati morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni
okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom.
Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so:
− potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo,
− spričevalo o zaključeni osnovni šoli v Republiki Sloveniji ali o zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim
učnim jezikom,
− maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega
izobraževanja, iz katerega je razviden opravljen predmet Slovenski jezik,
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− spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem izobraževanju ali o
zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim jezikom,
− diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji v študijskem programu in
potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku.
Kandidati, ki opravljajo (so opravili) splošno maturo ali poklicno maturo v Republiki Sloveniji, ne
pošiljajo dokazila o znanju slovenskega jezika; zahtevani podatek visokošolski prijavno-informacijski službi
sporoči Državni izpitni center.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi
40 % točk,
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
20 % točk,
− uspeh iz slovenščine (ali madžarščine ali italijanščine kot materinščine)
n tujega jezika pri splošni maturi
20 % točk;
− uspeh iz slovenskega jezika (ali madžarskega ali italijanskega kot
materinščine) in tujega jezika v 3. in 4. letniku
20 % točk;
kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz slovenskega jezika (ali madžarskega ali italijanskega
kot materinščine) in tujega jezika pri poklicni maturi
− uspeh iz slovenskega jezika (ali madžarskega ali italijanskega
kot materinščine) in tujega jezika v 3. in 4. letniku
kandidati iz točke c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. letniku in 4. letniku
− uspeh iz slovenskega jezika (ali madžarskega ali italijanskega
kot materinščine) in tujega jezika pri zaključnem izpitu
− uspeh iz slovenskega jezika (ali madžarskega ali italijanskega
kot materinščine) in tujega jezika v 3. in 4. letniku

40 % točk,
20 % točk,
20 % točk;
20 % točk;
40 % točk,
20 % točk,
20 % točk;
20 % točk.

DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
PRIMERJALNO SLOVANSKO JEZIKOSLOVJE
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Primerjalno slovansko jezikoslovje se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi
40 % točk,
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
20 % točk,
− uspeh iz slovenščine (ali madžarščine ali italijanščine kot materinščine)
n tujega jezika pri splošni maturi
20 % točk;
− uspeh iz slovenskega jezika (ali madžarskega ali italijanskega kot
materinščine) in tujega jezika v 3. in 4. letniku
20 % točk;
kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz slovenskega jezika (ali madžarskega ali italijanskega
kot materinščine) in tujega jezika pri poklicni maturi
− uspeh iz slovenskega jezika (ali madžarskega ali italijanskega
kot materinščine) in tujega jezika v 3. in 4. letniku
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kandidati iz točke c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. letniku in 4. letniku
− uspeh iz slovenskega jezika (ali madžarskega ali italijanskega
kot materinščine) in tujega jezika pri zaključnem izpitu
− uspeh iz slovenskega jezika (ali madžarskega ali italijanskega
kot materinščine) in tujega jezika v 3. in 4. letniku

40 % točk,
20 % točk,
20 % točk;
20 % točk.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE PSIHOLOGIJA
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Psihologija se lahko vpiše, kdor je opravil splošno maturo ali je pred 1. 6.
1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Vsi kandidati morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni
okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom.
Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so:
− potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo,
− spričevalo o zaključeni osnovni šoli v Republiki Sloveniji ali o zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim
učnim jezikom,
− maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega
izobraževanja, iz katerega je razviden opravljen predmet Slovenski jezik,
− spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem izobraževanju ali o
zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim jezikom,
− diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji v študijskem programu in
potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku.
Kandidati, ki opravljajo (so opravili) splošno maturo ali poklicno maturo v Republiki Sloveniji, ne
pošiljajo dokazila o znanju slovenskega jezika; zahtevani podatek visokošolski prijavno-informacijski službi
sporoči Državni izpitni center.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE RUSISTIKA
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Rusistika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz ruščine pri splošni maturi
− uspeh iz ruskega jezika v 3. in 4. letniku

40 % točk,
20 % točk,
30 % točk,
10 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.
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UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE SINOLOGIJA
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Sinologija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a), b) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE SLOVAKISTIKA
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Slovakistika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk,

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE SLOVENISTIKA
DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE SLOVENISTIKA
Vpisni pogoji
V univerzitetna študijska programa Slovenistika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega
predmeta tuji jezik (angleščina/nemščina), če je matematiko opravil pri poklicni maturi oziroma iz
maturitetnega predmeta matematika, če je tuj jezik (angleščino/nemščino) opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Vsi kandidati morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni
okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom.
− Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so:
− potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo,
− spričevalo o zaključeni osnovni šoli v Republiki Sloveniji ali o zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim
učnim jezikom,
− maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega
izobraževanja, iz katerega je razviden opravljen predmet Slovenski jezik,
− spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem izobraževanju ali o
zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim jezikom,
− diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji v študijskem programu in
potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku.
Kandidati, ki opravljajo (so opravili) splošno maturo ali poklicno maturo v Republiki Sloveniji, ne
pošiljajo dokazila o znanju slovenskega jezika; zahtevani podatek visokošolski prijavno-informacijski službi
sporoči Državni izpitni center.
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Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz slovenščine pri splošni maturi

50 % točk,
20 % točk,
30 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz slovenščine pri poklicni maturi
− uspeh pri maturitetnem predmetu
− uspeh iz slovenskega jezika v 4. letniku

30 % točk,
10 % točk,
40 % točk,
10 % točk,
10 % točk;

kandidati z točke c) pa glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz slovenskega jezika pri zaključnem izpitu
− uspeh iz slovenskega jezika v 3. letniku
− uspeh iz slovenskega jezika v 4. letniku

30 % točk,
10 % točk,
30 % točk,
15 % točk,
15 % točk.

DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE SOCIOLOGIJA
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Sociologija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) bodo izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE SOCIOLOGIJA KULTURE
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Sociologija kulture se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov: zgodovina, psihologija, filozofija, sociologija, ekonomija; izbrani predmet ne sme biti
predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk,

kandidati iz točke b) bodo izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.
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DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
ŠPANSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Španski jezik in književnost se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega
predmeta španščina, če je kandidat ta predmet že opravil pri poklicni maturi pa izpit iz maturitetnega
predmeta tuji jezik; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Za uspešno vključitev v program se priporoča primerno predznanje španskega jezika.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz španščine pri splošni maturi
− uspeh iz španskega jezika v 3. letniku
− uspeh iz španskega jezika v 4. letniku

40 % točk,
10 % točk,
30 % točk,
10 % točk,
10 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz slovenščine pri poklicni maturi
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
20 % točk,
10 % točk,
30 % točk;

kandidati iz točke c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. letniku in 4. letniku
− uspeh iz španskega jezika v 3. in 4. letniku

60 % točk,
30 % točk,
10 % točk.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE UMETNOSTNA ZGODOVINA
DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
UMETNOSTNA ZGODOVINA
Vpisni pogoji
V univerzitetna študijska programa Umetnostna zgodovina se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega
predmeta umetnostna zgodovina; če je kandidat ta predmet že opravil pri poklicni maturi, pa izpit iz
kateregakoli maturitetnega predmeta; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri
poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz enega od predmetov pri splošni maturi: umetnostna zgodovina,
zgodovina, geografija ali drugi tuji jezik

20 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

60 % točk,
20 % točk,
20 % točk;
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kandidati iz točke c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri enem od predmetov: zgodovina, geografija ali filozofija
pri zaključnem izpitu oziroma v zadnjem letniku, ko se je predmet predaval

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ZGODOVINA
DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ZGODOVINA
Vpisni pogoji
V univerzitetna študijska programa Zgodovina se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Kandidatom za enopredmetni študij se priporoča predznanje nemškega jezika v obsegu 120 ur
srednješolskega programa.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a), b) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
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60 % točk,
40 % točk.
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NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
Univerzitetni enopredmetni programi
Anglistika (2. letnik)
Anglistika (3. letnik)
Antični in humanistični študiji (2. letnik)
Antični in humanistični študiji (3. letnik)
Arheologija (2. letnik)
Arheologija (3. letnik)
Bibliotekarstvo in informatika (2. letnik)
Bibliotekarstvo in informatika (3. letnik)
Etnologija in kulturna antropologija (2. letnik)
Etnologija in kulturna antropologija (3. letnik)
Filozofija (2. letnik)
Filozofija (3. letnik)
Francistika z romanistiko (2. letnik)
Francistika z romanistiko (3. letnik)
Geografija (2. letnik)
Geografija (3. letnik)
Germanistika (2. letnik)
Germanistika (3. letnik)
Japonologija (2. letnik)
Japonologija (3. letnik)
Medjezikovno posredovanje (2. letnik)
– usmeritev slovenščina-angleščina-nemščina
– usmeritev slovenščina –angleščina-francoščina
– usmeritev slovenščina –angleščina-italijanščina
Medjezikovno posredovanje (3. letnik)
– usmeritev slovenščina-angleščina-nemščina
– usmeritev slovenščina –angleščina-francoščina
– usmeritev slovenščina –angleščina-italijanščina
Muzikologija (2. letnik)
Muzikologija (3. letnik)
Pedagogika in andragogika (2. letnik)
Pedagogika in andragogika (3. letnik)
Primerjalna književnost in literarna teorija (2. letnik)
Primerjalna književnost in literarna teorija (3. letnik)
Psihologija (2. letnik)
Psihologija (3. letnik)
Sinologija (2. letnik)
Sinologija (3. letnik)
Slovenistika (2. letnik)
Slovenistika (3. letnik)
Sociologija kulture (2. letnik)
Sociologija kulture (3. letnik)
Umetnostna zgodovina (2. letnik)
Umetnostna zgodovina (3. letnik)
Zgodovina (2. letnik)
Zgodovina (3. letnik)
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Redni

Izredni

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5

-

5
5
5
5
5
5
5
5
5
2
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
-
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Univerzitetni dvopredmetni programi
Anglistika (2. letnik)
Anglistika (3. letnik)
Bohemistika (2. letnik)
Bohemistika (3. letnik)
Etnologija in kulturna antropologija (2. letnik)
Etnologija in kulturna antropologija (3. letnik)
Filozofija (2. letnik)
Filozofija (3. letnik)
Francistika (2. letnik)
Francistika (3. letnik)
Geografija (2. letnik)
Geografija (3. letnik)
Grški jezik, književnost in kultura (2. letnik)
Grški jezik, književnost in kultura (3. letnik)
Italijanski jezik in književnost (2. letnik)
Italijanski jezik in književnost (3. letnik)
Japonologija (2. letnik)
Japonologija (3. letnik)
Južnoslovanski študiji (2. letnik)
Južnoslovanski študiji (3. letnik)
Kulture Vzhodne Azije (2. letnik)
– smer koreanistika
– smer sinologija
Kulture Vzhodne Azije (3. letnik)
– smer koreanistika
– smer sinologija
Latinski jezik, književnost in kultura (2. letnik)
Latinski jezik, književnost in kultura (3. letnik)
Nemcistika (2. letnik)
Nemcistika (3. letnik)
Pedagogika in andragogika (2. letnik)
Pedagogika in andragogika (3. letnik)
Polonistika (2. letnik)
Polonistika (3. letnik)
Primerjalna književnost in literarna teorija (2. letnik)
Primerjalna književnost in literarna teorija (3. letnik)
Primerjalno jezikoslovje (2. letnik)
Primerjalno jezikoslovje (3. letnik)
Primerjalno slovansko jezikoslovje (2. letnik)
Primerjalno slovansko jezikoslovje (3. letnik)
Rusistika (2. letnik)
Rusistika (3. letnik)
Slovakistika (2. letnik)
Slovakistika (3. letnik)
Slovenistika (2. letnik)
Slovenistika (3. letnik)
Sociologija (2. letnik)
Sociologija (3. letnik)
Splošno jezikoslovje (2. letnik)
Splošno jezikoslovje (3. letnik)
Španski jezik in književnost (2. letnik)
Španski jezik in književnost (3. letnik)
Umetnostna zgodovina (2. letnik)
Umetnostna zgodovina (3. letnik)
Zgodovina (2. letnik)
Zgodovina (3. letnik)
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Redni

Izredni

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5

5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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MEDICINSKA FAKULTETA
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 543-77-19
(01) 543-77-20
Spletna stran: www.mf.uni-lj.si
Informativno mesto: Medicinska fakulteta (med Univerzitetnim kliničnim centrom in Ginekološko
kliniko), Korytkova 2, velika predavalnica (mestni avtobusi št. 2, 9, 11, 20 in 25).
Fakulteta izvaja enovita magistrska študijska programa druge stopnje Medicina in Dentalna medicina.
ENOVITI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE MEDICINA
ENOVITI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE DENTALNA MEDICINA
Trajanje študija
Študija trajata 6 let in obsegata 360 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V enovita magistrska študijska programa Medicina in Dentalna medicina se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri posameznih predmetih splošne mature: matematika, tuji jezik
in en naravoslovni predmet (biologija, fizika ali kemija)
kandidati iz točke b) pa glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz matematike ali tujega jezika pri zaključnem izpitu ter uspeh iz enega
od naravoslovnih predmetov (fizike, kemije ali biologije)
pri zaključnem izpitu ali v zadnjem letniku srednje šole, ko se je predmet predaval

35 % točk,
20 % točk,
45 % točk;
35 % točk,
20 % točk,
45 % točk.

Vpisna mesta
Medicina – enoviti magistrski študijski program
Dentalna medicina – enoviti magistrski študijski
program

Redni
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Izredni
-

45

-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se
je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu.
Vloge za prehode med programi s področja medicine oziroma dentalne medicine, ki jih predložijo kandidati, obravnava
Komisija za študentska vprašanja. Če bo prijavljenih več kandidatov, kot je vpisnih mest, bodo kandidati izbrani na
podlagi uspeha pri dosedanjem študija.
Prehodi so možni med študijskimi programi:
1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc;
2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem
kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete
drugega študijskega programa;
Prehod je mogoč na enovita magistrska študijska programa Medicina oziroma Dentalna medicina v 2. letnik.
Kandidat mora imeti opravljeno splošno maturo, uspešno mora zaključiti letnik študija na programu matične ustanove
(60 KT) in imeti povprečno oceno 8,5 ali več.

126

UNIVERZA V LJUBLJANI
Komisija za študentska vprašanja določi diferencialne izpite iz predmetov, ki odstopajo od enovitih magistrskih
študijskih programov Medicina ali Dentalna medicina na UL MF.
Vlogi za prehod med programi področja medicine oziroma dentalne medicine morajo biti priloženi dokumenti overovljene fotokopije (osebna izkaznica ali potni list, spričevalo 3. in 4. letnika srednje šole, spričevalo o splošni
maturi z obvestilom o uspehu pri splošni maturi ter potrdilo o opravljenih izpitih na dosedanjem študiju medicine
oziroma dentalne medicine vključno s predmetnikom študija - za slednja dva dokumenta je obvezno priložiti
informacijo o obsegu predmetov in ocenah opravljenih izpitov po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu ECTS).
Komisija za študentska vprašanja bo pri obravnavi prošenj študentov upoštevala le uradne dokumente v slovenskem
jeziku. Dokumenti v tujem jeziku brez uradnega prevoda v slovenski jezik so brezpredmetni.
Vpisna mesta
Medicina – enoviti magistrski študijski program druge
stopnje (2. letnik)
Dentalna medicina – enoviti magistrski študijski
program druge stopnje (2. letnik)

Redni

Izredni

2

-

8

-
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NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA
Spletna stran: www.ntf.uni-lj.si

Fakulteta ima naslednje oddelke: za geologijo, za geotehnologijo, rudarstvo in okolje, za materiale in
metalurgijo ter za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje.

ODDELEK ZA GEOLOGIJO
Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 470-45-00 n.c.
(01) 470-46-07 študentski referat
Spletna stran: www.ntf.uni-lj.si/og
Informativno mesto: Privoz 11, predavalnica P-02 (mestna avtobusa št. 3 in 9).
Oddelek izvaja univerzitetni študijski program prve stopnje Geologija.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE GEOLOGIJA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Geologija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega
predmeta matematika ali tuj jezik, če je matematiko že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

50 % točk,
50 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

20 % točk,
40 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta
Redni
45

Geologija – univerzitetni program

Izredni
-

Študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 10 kandidatov.
Program se bo izvajal tudi v angleškem jeziku, če bo prijavljenih najmanj 15 kandidatov.
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
Kandidati vlogi priložijo dokaz o opravljenih obveznostih na dosedanjem študiju in dokazilo o izpolnjevanju pogojev za
vpis na ta študijski program.
Možen je prehod iz kateregakoli univerzitetnega programa, če so izpolnjeni pogoji za vpis v program. Pri odobritvi in
določitvi potrebnih obveznosti Študijska komisija Oddelka za geologijo določi, katere predmete oziroma v kakšnem
obsegu prizna že opravljene študijske obveznosti in opredeli dodatno zahtevane kreditne točke. Na podlagi tega
komisija določi, v kateri letnik lahko študent prehaja.
Možen je tudi prehod iz sedanjega univerzitetnega študijskega programa geologije. Pri prehodu se upoštevajo kreditne
točke ECTS dosežene v predhodnem programu, na podlagi česar se določi, v kateri letnik lahko študent prehaja.
Prehodi so možni tudi iz vseh univerzitetnih študijskih programov s področja geologije na univerzah, ki imajo
verificirane študijske programe. Pri prehodu se upoštevajo kreditne točke ECTS, dosežene v predhodnem programu. Na
podlagi doseženih KT v predhodnem programu se določi, v kateri letnik lahko študent prehaja.
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Vpisna mesta
Redni
3
3

Geologija UN (2. letnik)
Geologija UN (3. letnik)

Izredni
-

ODDELEK ZA GEOTEHNOLOGIJO, RUDARSTVO IN OKOLJE
Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 470-45-00 n.c.
(01) 470-46-07 študentski referat
Spletna stran : http://www.ntf.uni-lj.si/ogro/
Informativno mesto: Aškerčeva 12, predavalnica P-5 (mestna avtobusa št. 1 in 6).
Oddelek bo v študijskem letu 2016/2017 izvajal: univerzitetni študijski program prve stopnje Geotehnologija
in okolje ter visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Geotehnologija in rudarstvo.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE GEOTEHNOLOGIJA IN OKOLJE
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Geotehnologija in okolje se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov: matematika, fizika ali tuj jezik; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že
opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk;

Vpisna mesta
Redni
25

Geotehnologija in okolje – univerzitetni program

Izredni
-

Študij se bo izvajal, če bodo vpisani vsaj trije kandidati.
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
Kandidati vlogi priložijo dokazila o opravljenih obveznostih na dosedanjem študiju in dokazilo o izpolnjevanju pogojev
za vpis na ta študijski program.
Prehod v prvostopenjski UN program Geotehnologija in okolje je možen iz sorodnih univerzitetnih prvostopenjskih
programov, če kandidat/ka izpolnjuje pogoje za vpis v prvostopenjski UN program Geotehnologija in okolje. Možni so
tudi prehodi s starega univerzitetnega študijskega programa Rudarstvo in geotehnologija UN na novi študijski program
prve stopnje UN Geotehnologija in okolje.
Vloge za prehod obravnava Senat NTF, ki lahko študentu v celoti prizna letnike ali semestre v novem programu ali
prizna nekatere izpite ali druge študijske obveznosti (pri kreditno ovrednotenih programih, tudi kreditne točke)
prejšnjega programa, ter določi diferencialne izpite in druge študijske obveznosti, ki so potrebne za vpis v določen
letnik oziroma dokončanje študija v novem programu.
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Vpisna mesta
Redni
2
2

Geotehnologija in okolje UN (2. letnik)
Geotehnologija in okolje UN (3. letnik)

Izredni
-

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
GEOTEHNOLOGIJA IN RUDARSTVO
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni program Geotehnologija in rudarstvo se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit
v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi ali splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta
Geotehnologija in rudarstvo – visokošolski
strokovni program

Redni

Izredni

25

-

Študij se bo izvajal, če bodo vpisani vsaj trije kandidati.
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
Kandidati vlogi priložijo dokazila o opravljenih obveznostih na dosedanjem študiju in dokazilo o izpolnjevanju pogojev
za vpis na ta študijski program.
Možen je prehod diplomantov višješolskega izobraževanja s področja geotehnologije, rudarstva, gradbeništva,
strojništva oziroma drugih primerljivih višješolskih strokovnih študijskih programov, ki uspešno opravijo diferencialne
izpite, ki jih predpiše Študijska komisija NTF. To omogoča vpis v 2. letnik oziroma 3. semester dodiplomskega
prvostopenjskega visokošolskega strokovnega študijskega programa Geotehnologija in rudarstvo.
Prehod v novi dodiplomski prvostopenjski visokošolski strokovni študijski program iz drugih visokošolskih strokovnih
študijskih programov je možen, če kandidat/ka izpolnjuje pogoje za vpis v dodiplomski prvostopenjski visokošolski
strokovni študijski program Geotehnologija in rudarstvo.
Možni so tudi prehodi s starega študijskega programa Rudarstva in geotehnologija (VSŠ in UNI) ter novega
prvostopenjskega bolonjskega programa Geotehnologija in okolje UN.
Vloge za prehod obravnava Senat NTF, ki lahko študentu v celoti prizna letnike ali semestre v novem programu ali
prizna nekatere izpite ali druge študijske obveznosti (pri kreditno ovrednotenih programih, tudi kreditne točke)
prejšnjega programa, ter določi diferencialne izpite in druge študijske obveznosti, ki so potrebne za vpis v določen
letnik oziroma dokončanje študija v novem programu.
Vpisna mesta
Geotehnologija in rudarstvo VS (2. letnik)
Geotehnologija in rudarstvo VS (3. letnik)

Redni
2
2
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Izredni
-

UNIVERZA V LJUBLJANI
ODDELEK ZA MATERIALE IN METALURGIJO
Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 470-45-00 n.c.
(01) 470-46-07 študentski referat
Spletna stran : www.ntf.uni-lj.si/omm
Informativno mesto: Aškerčeva 12, predavalnica P-5 (mestna avtobusa št. 1 in 6).
Oddelek izvaja univerzitetni študijski program prve stopnje Inženirstvo materialov in visokošolski strokovni
študijski program prve stopnje Metalurške tehnologije.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE INŽENIRSTVO MATERIALOV
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Inženirstvo materialov se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Redni
50

Inženirstvo materialov – univerzitetni program

Izredni
30

Redni študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 10 kandidatov; izredni študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj
20 kandidatov.
Program se bo kot redni študij izvajal tudi v angleškem jeziku, če bo prijavljenih najmanj 15 kandidatov.
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
Mogoč je prehod iz drugih univerzitetnih in visokošolskih strokovnih študijskih programov v univerzitetni študijski
program prve stopnje Inženirstvo materialov. Študent, ki želi preiti na univerzitetni študijski program Inženirstvo
materialov, vloži prošnjo z dokazili o opravljenih obveznostih na dosedanjem študiju in dokazilo o izpolnjevanju
pogojev za vpis na študijski program. Vključi se v tisti letnik, za katerega izpolnjuje prehodne pogoje po tem programu,
pri čemer mora opraviti vse tiste izpite, ki so specifični za ta program. O prošnji za prehod odloča Senat NTF UL ali
organ, ki ga določi Senat fakultete.
Študenti visokošolskega strokovnega programa Metalurške tehnologije, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetne
študijske programe prve stopnje, lahko na podlagi predloženih dokazil preidejo v ustrezni letnik univerzitetnega
programa prve stopnje Inženirstvo materialov. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo
diplomirati v novem programu. V primeru prehoda iz študijskega programa za pridobitev visoke strokovne izobrazbe v
ta študijski program, mora kandidat izpolnjevati tudi pogoje za vpis v začetni letnik univerzitetnega študijskega
programa prve stopnje Inženirstvo materialov.
Diplomanti višješolskega programa Metalurške tehnologije, sprejetega pred letom 1994, ki imajo tri leta delovnih
izkušenj, lahko preidejo v tretji letnik. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti pred vpisom.
Vpišejo se lahko kandidati, ki so končali katerikoli štiriletni srednješolski program.
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Vpisna mesta
Redni
3
3

Inženirstvo materialov UN (2. letnik)
Inženirstvo materialov UN (3. letnik)

Izredni
-

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
METALURŠKE TEHNOLOGIJE
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Metalurške tehnologije se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni
izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta
Metalurške tehnologije – visokošolski strokovni
program

Redni

Izredni

50

30

Redni študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 10 kandidatov; izredni študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj
20 kandidatov.
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
Študent, ki želi preiti na univerzitetni študijski program Metalurške tehnologije, vloži prijavo z dokazili o opravljenih
obveznostih na dosedanjem študiju in dokazilo o izpolnjevanju pogojev za vpis na ta študijski program.
V novem visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Metalurške tehnologije so predvideni prehodi:
− iz novih univerzitetnih študijskih programov prve stopnje (UN) Inženirstvo materialov in sorodnih študijskih
programov (naravoslovje in tehnika),
− iz dodiplomskih univerzitetnih študijskih programov Materiali in metalurgija in s področja sorodnih študijskih
programov (naravoslovje in tehnika), ki so bili sprejeti po letu 1994,
− iz visokošolskih študijskih programov s področja metalurgije in sorodnih študijskih programov (naravoslovje in
tehnika), ki so bili sprejeti pred letom 1994,
− iz novih visokošolskih študijskih programov prve stopnje (VS) s področja metalurgije in sorodnih študijskih
programov (naravoslovje in tehnika),
− iz visokošolskih študijskih programov s področja metalurgije in sorodnih študijskih programov (naravoslovje in
tehnika), ki so bili sprejeti po letu 1994,
− za diplomante višješolskih študijskih programov s področja metalurgije sprejetih pred letom 1994
in
− za diplomante višješolskih študijskih programov s področja metalurgije po letu 1995.
Študijska komisija Oddelka za materiale in metalurgijo študentu določi pogoje za vpis v višji letnik.
Vpisna mesta
Redni
Izredni
Metalurške tehnologije VS (2. letnik)
3
Metalurške tehnologije VS (3. letnik)
3
-
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ODDELEK ZA TEKSTILSTVO, GRAFIKO IN OBLIKOVANJE

Snežniška 5, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 200-32-10
E-pošta: info@ntf.uni-lj.si
Spletna stran : www.ntf.uni-lj.si/
Informativno mesto: Snežniška 5, predavalnice P-206, P-104, P-201 in P-605 (mestna avtobusa št. 1 in 6).
Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje bo v študijskem letu 2016/2017 izvajal:
− univerzitetne študijske programe prve stopnje Načrtovanje tekstilij in oblačil, Grafične in interaktivne
komunikacije ter Oblikovanje tekstilij in oblačil,
− visokošolska strokovna študijska programa prve stopnje Grafična in medijska tehnika ter Tekstilno in
oblačilno inženirstvo.
UNIVERZITETNA ŠTUDIJSKA PROGRAMA PRVE STOPNJE
NAČRTOVANJE TEKSTILIJ IN OBLAČIL
GRAFIČNE IN INTERAKTIVNE KOMUNIKACIJE
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetna študijska programa Načrtovanje tekstilij in oblačil ter Grafične in interaktivne komunikacije
se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1.6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Načrtovanje tekstilij in oblačil – univerzitetni
program
Grafične in interaktivne komunikacije –
univerzitetni program

Redni

Izredni

35

-

55

-

Študijski program Načrtovanje tekstilij in oblačil se bo izvajal, če bodo vpisani vsaj trije kandidati.
Študijski program Grafične in interaktivne komunikacije se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 5 kandidatov.
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
Kandidati vlogi priložijo dokaz o opravljenih obveznostih na dosedanjem študiju in dokazilo o izpolnjevanju pogojev za
vpis na ta študijski program.
Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se
je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu.
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Pri prehodih med programi se upoštevajo naslednja merila:
− izpolnjevanje pogojev za vpis v novi študijski program,
− obseg razpoložljivih mest,
− letniki ali semestri v prejšnjem študijskem programu, v katerih je študent opravil vse študijske obveznosti, in ki se
lahko priznajo v celoti,
− minimalno število letnikov ali semestrov, ki jih mora študent opraviti, če želi diplomirati v novem programu
GRAFIČNE IN INTERAKTIVNE KOMUNIKACIJE

Prehodi iz visokošolskih strokovnih študijskih programov.
Možen je prehod iz visokošolskega strokovnega študijskega programa Grafična in medijska tehnika, če so izpolnjeni
pogoji za vpis v univerzitetni študijski program Grafične in interaktivne komunikacije. Pri prehodu mora kandidat
opraviti diferencialne izpite iz Matematike 1, Fizike, Kemije 1, Kemije 2 in Teorije grafičnih procesov. Pod enakimi
pogoji je možen tudi prehod iz sedanjega visokošolskega strokovnega študijskega programa Grafična tehnika. Pri
prehodu se upoštevajo kreditne točke ECTS dosežene v predhodnem programu ter kreditne točke, ki jih študent doseže
z opravljanjem diferencialnih izpitov in se na podlagi tega določi v kateri letnik lahko študent prehaja.
Prehodi iz univerzitetnih študijskih programov.
Možen je prehod iz univerzitetnega študijskega programa Tekstilstvo in grafična tehnologija, smer Grafična tehnologija.
Pri prehodu se upoštevajo kreditne točke ECTS dosežene v predhodnem programu in se na podlagi tega določi v kateri
letnik lahko študent prehaja.
Prehodi so možni tudi iz vseh univerzitetnih študijskih programov s področja Grafične, medijske in komunikacijske
dejavnosti na univerzah, ki so vključene v mrežo IARIGAI. Pri prehodu se upoštevajo kreditne točke ECTS dosežene v
predhodnem programu in se na podlagi tega določi v kateri letnik lahko študent prehaja.
NAČRTOVANJE TEKSTILIJ IN OBLAČIL

Prehodi iz visokošolskih strokovnih študijskih programov.
Možen je prehod iz visokošolskega strokovnega študijskega programa Tekstilno in oblačilno inženirstvo (pred
preimenovanjem Proizvodnja tekstilij in oblačil), če so izpolnjeni pogoji za vpis v univerzitetni študijski program
Načrtovanje tekstilij in oblačil. Pri prehodu mora kandidat opraviti obveznosti iz Matematike 1, Fizike, Kemije 1,
Kemije 2 in diferencialni izpit iz Vlaken v skupnem obsegu 42 ECTS kreditnih točk. Pri prehodu se upoštevajo kreditne
točke v predhodnem programu katerim se prištejejo dodatno zahtevane kreditne točke in se na podlagi tega določi v
kateri letnik lahko študent prehaja.
Prehodi iz univerzitetnih študijskih programov.
Možen je prehod iz sedanjega univerzitetnega študijskega programa Tekstilstvo in grafična tehnologija, smer
Tekstilstvo. Pri prehodu se upoštevajo kreditne točke ECTS dosežene v predhodnem programu in se na podlagi tega
določi v kateri letnik lahko študent prehaja. Prehodi so možni tudi iz vseh univerzitetnih študijskih programov s
področja tekstilstva na univerzah, ki so vključene v mrežo AUTEX. Pri prehodu se upoštevajo kreditne točke ECTS
dosežene v predhodnem programu in se na podlagi tega določi v kateri letnik lahko študent prehaja.
Vpisna mesta
Načrtovanje tekstilij in oblačil UN (2. letnik)
Načrtovanje tekstilij in oblačil UN (3. letnik)
Grafične in interaktivne komunikacije UN (2. letnik)
Grafične in interaktivne komunikacije UN (3. letnik)

Redni
2
2
3
3

Izredni
-

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE OBLIKOVANJE TEKSTILIJ IN OBLAČIL
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Oblikovanje tekstilij in oblačil se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus likovne nadarjenosti.
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Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− uspeh pri preizkusu likovne nadarjenosti
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

70 % točk,
20 % točk,
10 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− uspeh pri preizkusu likovne nadarjenosti
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

70 % točk,
10 % točk,
10 % točk,
10 % točk.

Preizkus likovne nadarjenosti
Preizkus likovne nadarjenosti obsega preizkus prostoročnega risanja in slikanja človeške figure, preizkus iz
oblikovanja oblačil ter preizkus iz oblikovanja tekstilij in barvne občutljivosti. Preizkus likovne nadarjenosti
bo v prvem prijavnem roku 6. in 7. julija 2016 ob 9. uri v predavalnici P-101, 1. nadstropje, Snežniška 5,
Ljubljana. Vsi kandidati opravljajo preizkus dva dni. S seboj naj prinesejo: risalni blok A3, vodene ali
tempera barvice, svinčnika 2B in 6B in radirko. Rezultati preizkusa bodo objavljeni na oglasni deski.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem oziroma drugem prijavnem roku na študijskem programu
še prosta mesta, se lahko v drugem oziroma tretjem prijavnem roku prijavijo kandidati, ki so preizkus
likovne nadarjenosti opravili v prvem prijavnem roku. V drugem in tretjem prijavnem roku se preizkus
likovne nadarjenosti ne bo izvajal.
Opravljeni preizkus velja za tekoče študijsko leto.
Vpisna mesta
Oblikovanje tekstilij in oblačil – univerzitetni
program

Redni

Izredni

30

-

Študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 5 kandidatov.
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
Kandidati vlogi priložijo dokaz o opravljenih obveznostih na dosedanjem študiju in dokazilo o izpolnjevanju pogojev za
vpis na ta študijski program.
Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se
je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu.
Pri prehodih med programi se upoštevajo naslednja merila:
− izpolnjevanje pogojev za vpis v novi študijski program,
− obseg razpoložljivih mest,
− letniki ali semestri v prejšnjem študijskem programu, v katerih je študent opravil vse študijske obveznosti, in ki se
lahko priznajo v celoti,
− minimalno število letnikov ali semestrov, ki jih mora študent opraviti, če želi diplomirati v novem programu
Prehodi iz univerzitetnih študijskih programov.
Možen je prehod iz predbolonjskega univerzitetnega študijskega programa Oblikovanje tekstilij in oblačil. Pri prehodu
se upoštevajo kreditne točke ECTS dosežene v predhodnem programu in se na podlagi tega določi v kateri letnik lahko
študent prehaja.
Prehodi so možni tudi iz vseh univerzitetnih študijskih programov s področja oblikovanja oblačil (Fashion design) in
oblikovanja tekstilij (Textile design) na univerzah, ki so vključene v mrežo CUMULUS. Pri prehodu se upoštevajo
kreditne točke ECTS dosežene v predhodnem programu in se na podlagi tega določi v kateri letnik lahko študent
prehaja.
V kolikor se za prehod prijavi več kandidatov kot je razpoložljivih mest, bodo kandidati izbrani glede na učni uspeh v
predhodnem izobraževanju.
Vpisna mesta
Oblikovanje tekstilij in oblačil UN (2. letnik)

Redni
2
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Izredni
-

UNIVERZA V LJUBLJANI
VISOKOŠOLSKA STROKOVNA ŠTUDIJSKA PROGRAMA PRVE STOPNJE
GRAFIČNA IN MEDIJSKA TEHNIKA
TEKSTILNO IN OBLAČILNO INŽENIRSTVO
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolska strokovna študijska programa Grafična in medijska tehnika ter Tekstilno in oblačilno
inženirstvo se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu,
poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Izredni študij
Izredni študij je organiziran v Ljubljani. Študij je organiziran, če se v program vpiše vsaj 20 kandidatov.
Vpisna mesta
Grafična in medijska tehnika – visokošolski
strokovni program
Tekstilno in oblačilno inženirstvo – visokošolski
strokovni program

Redni

Izredni

55

40

90

-

Redni študij na programu Grafična in medijska tehnika se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 5 kandidatov;
izredni študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 20 kandidatov.
Študij na programu Tekstilno in oblačilno inženirstvo se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 5 kandidatov.
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
Kandidati vlogi priložijo dokaz o opravljenih obveznostih na dosedanjem študiju in dokazilo o izpolnjevanju pogojev za
vpis na ta študijski program.
Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se
je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu.
Pri prehodih med programi se upoštevajo naslednja merila:
− izpolnjevanje pogojev za vpis v novi študijski program,
− obseg razpoložljivih mest,
− letniki ali semestri v prejšnjem študijskem programu, v katerih je študent opravil vse študijske obveznosti, in ki se
lahko priznajo v celoti,
− minimalno število letnikov ali semestrov, ki jih mora študent opraviti, če želi diplomirati v novem programu.
GRAFIČNA IN MEDIJSKA TEHNIKA

Diplomanti višješolskih strokovnih študijskih programov s področij multimedijev in informatike, se lahko vpišejo v 2.
letnik programa, če so na razpolago študijska mesta.
V kolikor se za prehod prijavi več kandidatov kot je razpoložljivih mest, bodo kandidati izbrani glede na učni uspeh v
predhodnem izobraževanju.
Prehodi iz visokošolskih strokovnih študijskih programov.
Možni je prehodi iz sedanjega visokošolskega študijskega programa Grafična tehnika. Pri prehodu se upoštevajo
kreditne točke ECTS dosežene v predhodnem programu in se na podlagi tega določi v kateri letnik lahko študent
prehaja.
Prehodi so možni tudi iz vseh visokošolskih strokovnih študijskih programov s področja tiskarstva in medijev na
visokih šolah in univerzah, ki so vključene v mrežo IARIGAI. Ta možnost velja za programe, ki trajajo najmanj tri leta.
Pri prehodu se upoštevajo dosežene kreditne točke po ECTS in se na podlagi tega določi v kateri letnik lahko študent
prehaja.
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Prehodi iz univerzitetnih študijskih programov.
Možen je prehod iz sedanjega univerzitetnega študijskega programa Tekstilstvo in grafična tehnologija, smer Grafična
tehnologija. Pri prehodu se upoštevajo kreditne točke ECTS dosežene v predhodnem programu in se na podlagi tega
določi v kateri letnik lahko študent prehaja.
Prehodi so možni tudi iz vseh univerzitetnih študijskih programov s področja tiskarstva in medijev na univerzah, ki so
vključene v mrežo IARIGAI. Pri prehodu se upoštevajo kreditne točke ECTS dosežene v predhodnem programu in se
na podlagi tega določi v kateri letnik lahko študent prehaja.
TEKSTILNO IN OBLAČILNO INŽENIRSTVO

Prehodi iz visokošolskih strokovnih študijskih programov.
Možni so prehodi iz predbolonjskih visokošolskih študijskih programov Tekstilna tehnika in Konfekcijska tehnika na
NTF in visokošolskega strokovnega programa Tekstilstvo UM. Pri prehodu se upoštevajo kreditne točke ECTS
dosežene v predhodnem programu in se na podlagi tega določi v kateri letnik lahko študent prehaja.
Prehodi so možni tudi iz vseh visokošolskih strokovnih študijskih programov tekstilne stroke na visokih šolah in
univerzah, ki so vključene v mrežo AUTEX. Ta možnost velja za programe, ki trajajo najmanj tri leta. Pri prehodu se
upoštevajo dosežene kreditne točke po ECTS in se na podlagi tega določi v kateri letnik lahko študent prehaja.
Prehodi iz univerzitetnih študijskih programov.
Možen je prehod iz sedanjega univerzitetnega študijskega programa Tekstilstvo in grafična tehnologija, smer tekstilstvo
in tekstilnega programa UM. Pri prehodu se upoštevajo kreditne točke ECTS dosežene v predhodnem programu in se na
podlagi tega določi v kateri letnik lahko študent prehaja.
Prehodi so možni tudi iz vseh univerzitetnih študijskih programov tekstilne stroke na univerzah, ki so vključene v
mrežo AUTEX. Pri prehodu se upoštevajo kreditne točke ECTS dosežene v predhodnem programu in se na podlagi tega
določi v kateri letnik lahko študent prehaja.
V kolikor se za prehod prijavi več kandidatov kot je razpoložljivih mest, bodo kandidati izbrani glede na učni uspeh v
predhodnem izobraževanju.
Vpisna mesta
Redni
Izredni
Grafična in medijska tehnika VS (2. letnik)
3
2
Grafična in medijska tehnika VS (3. letnik)
3
Tekstilstvo in oblačilno inženirstvo VS (2. letnik)
5
Tekstilstvo in oblačilno inženirstvo VS (3. letnik)
5
-
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PEDAGOŠKA FAKULTETA
Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 589-22-00
(01) 589-22-01
(01) 589-23-43
Spletna stran: http://www.pef.uni-lj.si/
Informativno mesto: Kardeljeva ploščad 16 (mestni avtobusi št. 6, 8, 11 in 20).
Fakulteta izvaja enopredmetne univerzitetne študijske programe prve stopnje Razredni pouk, Socialna
pedagogika, Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Likovna pedagogika ter Logopedija in
surdopedagogika.
Univerzitetni študijski program prve stopnje Dvopredmetni učitelj, ki ima predmetna področja Biologija,
Fizika, Gospodinjstvo, Kemija, Matematika, Računalništvo in Tehnika, fakulteta izvaja skupaj s Fakulteto za
matematiko in fiziko (področje Fizika), Naravoslovnotehniško fakulteto (področje Kemija), Fakulteto za
kemijo in kemijsko tehnologijo (področje Kemija) ter Biotehniško fakulteto (področje Biologija).
Fakulteta izvaja tudi visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Predšolska vzgoja.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI PRVE STOPNJE
RAZREDNI POUK
SOCIALNA PEDAGOGIKA
SPECIALNA IN REHABILITACIJSKA PEDAGOGIKA
Trajanje študija
Študij traja 4 leta in obsega 240 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V navedene študijske programe se lahko vpiše, kdor je opravil splošno maturo ali je pred 1. 6. 1995 končal
katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta
Razredni pouk – univerzitetni program
Socialna pedagogika – univerzitetni program
Specialna in rehabilitacijska pedagogika –
univerzitetni program

Redni
90
35

Izredni
30
30

40

30

Redni študij se bo izvajal, če bo na posamezni program vpisanih vsaj 20 kandidatov; izredni študij se bo
izvajal, če bo na posamezni program vpisanih vsaj 15 kandidatov.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE DVOPREDMETNI UČITELJ
V študijskem letu 2016/2017 kandidat lahko ob prijavi izbira med naslednjimi vezavami smeri: Biologija –
Gospodinjstvo, Biologija – Kemija, Fizika – Kemija, Fizika – Matematika, Fizika – Računalništvo, Fizika –
Tehnika, Gospodinjstvo – Kemija, Matematika – Računalništvo, Matematika – Tehnika ter Računalništvo –
Tehnika.
Trajanje študija
Študij traja 4 leta in obsega 240 kreditnih točk po ECTS.
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Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Dvopredmetni učitelj se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov, izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

60 % točk,
40 % točk;
40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Dvopredmetni učitelj – univerzitetni program
– Biologija – Gospodinjstvo
– Biologija – Kemija
– Fizika – Kemija
– Fizika – Matematika
– Fizika – Računalništvo
– Fizika – Tehnika
– Gospodinjstvo – Kemija
– Matematika – Računalništvo
– Matematika – Tehnika
– Računalništvo – Tehnika

Redni

Izredni

20
25
5
25
5
5
10
35
15
10

-

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE LIKOVNA PEDAGOGIKA
Trajanje študija
Študij traja 4 leta in obsega 240 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Likovna pedagogika se lahko vpiše, kdor je opravil splošno maturo ali je
pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus likovne nadarjenosti.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
‒ uspeh pri preizkusu likovne nadarjenosti
‒ splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
‒ splošni uspeh v 3. in 4. letniku

80 % točk,
10 % točk,
10 % točk.

Preizkus likovne nadarjenosti
Preizkus likovne nadarjenosti v prvem prijavnem roku bo 29. junija 2016.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku na študijskem programu še prosta mesta,
bo preizkus likovne nadarjenosti v drugem prijavnem roku 9. septembra 2016.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v tretjem prijavnem roku na študijskem programu še razpisana
vpisna mesta, se lahko v tretjem prijavnem roku prijavijo kandidati, ki so preizkus likovne nadarjenosti
opravili v prvem ali drugem roku. V tretjem prijavnem roku se preizkus likovne nadarjenosti ne bo
izvajal.
Opravljeni preizkus velja samo za tekoče leto.
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Vpisna mesta
Redni
25

Likovna pedagogika – univerzitetni program

Izredni
-

Študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 15 kandidatov.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE LOGOPEDIJA IN SURDOPEDAGOGIKA
Trajanje študija
Študij traja 4 leta in obsega 240 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Logopedija in surdopedagogika se lahko vpiše, kdor je opravil splošno
maturo ali je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Vsi kandidati morajo opraviti komunikacijski preizkus.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
‒ splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
‒ splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Komunikacijski preizkus
S komunikacijskih preizkusom se preverja, da kandidati nimajo govornih in jezikovnih motenj ter da so v
komunikaciji neverbalno izrazni.
Komunikacijski preizkus v prvem prijavnem roku bo 27. in 28. junija 2016.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku še prosta mesta, bo komunikacijski
preizkus v drugem prijavnem roku 7. in 8. septembra 2016.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v tretjem prijavnem roku na študijskem programu še razpisana
vpisna mesta, se lahko v tretjem prijavnem roku prijavijo kandidati, ki so komunikacijski preizkus opravili v
prvem ali drugem roku. V tretjem prijavnem roku se komunikacijski preizkus ne bo izvajal.
Opravljeni preizkus velja samo za tekoče leto.
Vpisna mesta
Logopedija in surdopedagogika – univerzitetni
program

Redni

Izredni

20

-

Študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 15 kandidatov.
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE PREDŠOLSKA VZGOJA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Predšolska vzgoja se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil zaključni izpit ali poklicno maturo v srednješolskih programih vzgojitelj predšolskih otrok
in zdravstveni tehnik,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal drugi štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
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60 % točk,
40 % točk.
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Vpisna mesta
Predšolska vzgoja – visokošolski strokovni
program

Redni

Izredni

55

60

Redni študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 30 kandidatov; izredni študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj
15 kandidatov.
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PRAVNA FAKULTETA
Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 420-31-00
Spletna stran: www.pf.uni-lj.si
Informativno mesto: Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana (predavalnica 1. letnika)
Fakulteta izvaja program za pridobitev univerzitetne pravne izobrazbe.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE PRAVO
Trajanje študija
Študij traja 4 leta in obsega 240 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Pravo se lahko vpiše kdor je opravil splošno maturo ali je pred 1. 6. 1995
končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Izredni študij
Fakulteta organizira posebne oblike študija za izredne študente.
Vpisna mesta
Pravo – univerzitetni program

Redni
200

Izredni
100

NADALJEVANJA ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
Prijavi priložijo dokazilo o izpolnjevanju vpisnih pogojev za vpis v nov študijski program, dokazila o opravljenih
študijskih obveznostih iz prejšnjega programa in predmetnik dotedanjega študijskega programa.
Prehodi na prvostopenjski univerzitetni študijski program Pravo je mogoč, če sta izpolnjena naslednja splošna pogoja:
1. Izpolnjevanje splošnih pogojev za vpis.
2. Število razpoložljivih študijskih mest.
Na podlagi individualne prošnje kandidata je mogoč samo prehod z univerzitetnega študijskega programa Pravo
(predbolonjskega).
O prehodu odloča Komisija za študijske zadeve Pravne fakultete v Ljubljani, ki študentu s sklepom določi priznane
obveznosti in obveznosti, ki jih mora opraviti po novem programu. Glede na to komisija tudi odloči, v kateri letnik se
kandidat lahko vpiše.
Vpisna mesta
Redni
Izredni
Pravo UN (2. letnik)
2
Pravo UN (3. letnik)
3
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TEOLOŠKA FAKULTETA

Poljanska c. 4, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 434-58-18
(01) 434-58-20
E-pošta: referat@teof.uni-lj.si
Spletna stran: www.teof.uni-lj.si
Informativni mesti: Ljubljana, Poljanska c. 4,
Maribor, Slovenska ul. 17, tel. (059) 080-132, (059) 080 133.
Fakulteta organizira enoviti magistrski študijski program druge stopnje Teologija, univerzitetni študijski
program prve stopnje Teološki in religijski študiji ter univerzitetni dvopredmetni študijski program prve
stopnje Teološki študiji (v sodelovanju s Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani in Filozofsko fakulteto
Univerze v Mariboru).
ENOVITI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE TEOLOGIJA
Trajanje študija
Študij traja 5 let in obsega 300 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V enoviti magistrski študijski program Teologija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
- splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
- splošni uspeh pri poklicni maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Teologija – enoviti magistrski študijski program

Redni
18

Izredni
4

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE TEOLOŠKI IN RELIGIJSKI ŠTUDIJI
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Teološki in religijski študiji se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a), b) in c) izbrani glede na:
- splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
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60 % točk,
40 % točk.

UNIVERZA V LJUBLJANI
Vpisna mesta
Teološki in religijski študiji – univerzitetni
program
– Ljubljana
– Maribor

Redni

Izredni

16
15

3
2

UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE TEOLOŠKI ŠTUDIJI
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 90 kreditnih točk po ECTS.
Študijske povezave
V študijskem letu 2016/2017 so mogoče povezave z dvopredmetnimi študijskimi programi Filozofske
fakultete Univerze v Ljubljani in Filozofske fakultete Univerze v Mariboru.
Vpisni pogoji
V univerzitetni dvopredmetni študijski program Teološki študiji se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
- splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
- splošni uspeh pri poklicni maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Teološki študiji – univerzitetni dvopredmetni
program
– povezave s Filozofsko fakulteto UL
– povezave s Filozofsko fakulteto UM

Redni

Izredni

15
15

2
2

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
Možen je prehod iz primerljivega študijskega programa s področja teologije, če kandidat izpolnjuje splošne pogoje za
vpis v 1. letnik študijskega programa. O izpolnjevanju pogojev za prehod in pogojih za dokončanje študija odloča
pristojni organ fakultete glede na razlike med programi.
Vse dodatne informacije dobijo kandidati v Referatu za študentske zadeve Teološke fakultete.
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Vpisna mesta
Teologija – enoviti magistrski študijski program druge
stopnje (2. letnik)
Teologija – enoviti magistrski študijski program druge
stopnje (3. letnik)
Teologija – enoviti magistrski študijski program druge
stopnje (4. letnik)
Teologija – enoviti magistrski študijski program druge
stopnje (5. letnik)
Teološki in religijski študiji Ljubljana UN (2. letnik)
Teološki in religijski študiji Ljubljana UN (3. letnik)
Teološki in religijski študiji Maribor UN (2. letnik)
Teološki in religijski študiji Maribor UN (3. letnik)
Teološki študiji – UN dvopredmetni program
– povezave s Filozofsko fakulteto UL (2. letnik)
– povezave s Filozofsko fakulteto UM (2. letnik)

Redni

Izredni

2

1

2

1

2

1

4

2

2
2
2
2

1
1
1
1

2
2

1
1
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VETERINARSKA FAKULTETA
Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 477-91-00
(01) 477-91-05
E-pošta: dekanat@vf.uni-lj.si
Spletna stran: www.vf.uni-lj.si
Informativno mesto: Cesta v Mestni log 47, klinična predavalnica (mestni avtobusi št. 1, 9 in 19).
Fakulteta izvaja enoviti magistrski študijski program druge stopnje Veterinarstvo.
ENOVITI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE VETERINARSTVO
Trajanje študija
Študij traja 6 let in obsega skupaj 360 kreditnih točk.
Vpisni pogoji
V enoviti magistrski študijski program Veterinarstvo se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v srednješolskem programu veterinarski tehnik in izpit iz maturitetnega
predmeta kemija, če je kandidat ta predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz biologije ali fizike;
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri enem od naravoslovnih predmetov pri splošni maturi
(fizika, kemija, biologija)

10 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk;

60 % točk,
30 % točk,

kandidati iz točke c) glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz fizike, kemije in biologije pri zaključnem izpitu ali v zadnjem letniku
srednje šole, ko se je predmet predaval
Vpisna mesta
Veterinarstvo – enoviti magistrski študijski
program

Redni

Izredni

60

-
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20 % točk,
40 % točk,
40 % točk.

UNIVERZA V LJUBLJANI
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
Vpisna mesta
Veterinarstvo – enoviti magistrski študijski program
(2. letnik)
Veterinarstvo – enoviti magistrski študijski program
(3. letnik)
Veterinarstvo – enoviti magistrski študijski program
(4. letnik)
Veterinarstvo – enoviti magistrski študijski program
(5. letnik)
Veterinarstvo – enoviti magistrski študijski program
(6. letnik)

Redni

Izredni

2

-

2

-

2

-

2

-

5

-
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ZDRAVSTVENA FAKULTETA
Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 300-11-11
Spletna stran: www.zf.uni-lj.si
Informativno mesto:Zdravstvena pot 5 (mestni avtobusi št. 2, 5, 11, 13, 20).
Fakulteta izvaja univerzitetni študijski program prve stopnje Sanitarno inženirstvo in visokošolske strokovne
študijske programe prve stopnje Babištvo, Delovna terapija, Fizioterapija, Laboratorijska zobna protetika,
Ortotika in protetika, Radiološka tehnologija ter Zdravstvena nega.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE SANITARNO INŽENIRSTVO
Trajanje študija
Študij traja 4 leta in obsega 240 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Sanitarno inženirstvo se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Vsi kandidati morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni
okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom.
Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so:
− potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo,
− spričevalo o zaključeni osnovni šoli v Republiki Sloveniji ali o zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim
učnim jezikom,
− maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega
izobraževanja, iz katerega je razviden opravljen predmet Slovenski jezik,
− spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem izobraževanju ali o
zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim jezikom,
− diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji v študijskem programu in
potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku.
Kandidati, ki opravljajo (so opravili) splošno maturo ali poklicno maturo v Republiki Sloveniji, ne
pošiljajo dokazila o znanju slovenskega jezika; zahtevani podatek visokošolski prijavno-informacijski službi
sporoči Državni izpitni center.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

50 % točk,
40 % točk,
10 % točk.

kandidati iz točke c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

40 % točk,
60 % točk;

Vpisna mesta
Sanitarno inženirstvo – univerzitetni program

Redni
40

Izredni
10

Redni študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 15 kandidatov; izredni študij se bo izvajal, če bo vpisan vsaj 1
kandidat.
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UNIVERZA V LJUBLJANI
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa »XII. Nadaljevanje študija po merilih za prehode«.
Skladno z Merili za prehode med študijskimi programi (Uradni list RS, št. 95/2010) so prehodi mogoči med študijskimi
programi, ki so akreditirani v Sloveniji ali se izvajajo v državah Evropske unije in ki ob zaključku študija zagotavljajo
pridobitev primerljivih kompetenc, med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti
po Evropskem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega
študijskega programa.
Prehodi so skladno s pogoji določenimi v Zakonu o visokem šolstvu, Merilih za prehode med študijskimi programi (UL
RS št. 95/2010, 17/2011) ter drugimi predpisi mogoči na naslednje načine:
1. med študijskimi programi iste stopnje
Prehod je mogoč iz študijskih programov podobnih programu Sanitarnega inženirstva, ki so akreditirani v Sloveniji
ali se izvajajo v državah Evropske unije.
2. med višješolskimi študijskimi programi in študijskimi programi prve stopnje
Prehodi iz višješolskih strokovnih študijskih programov niso predvideni.
3. v primerih nebolonjskih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004, so prehodi do prenehanja izvajanja
teh programov mogoči tudi med univerzitetnimi in visoko strokovnimi študijskimi programi ter iz teh
programov na študijske programe prve ali druge stopnje.
Prehodi je mogoč iz visokošolskih strokovnih in univerzitetnih študijskih programov podobnih programu
Sanitarnega inženirstva, ki so akreditirani v Sloveniji ali se izvajajo v državah Evropske unije.
Ob izpolnjevanju predpisanih pogojev o priznanju in določitvi manjkajočih oz. dodatnih obveznosti v obsegu 10-60
ECTS, ki jih je v predhodnem programu opravil študent, odloča Senat ZF s predhodno obravnavo Komisije za študijske
zadeve Zdravstvene fakultete, ki glede na obseg priznanih obveznosti določi tudi letnik, v katerega študent prehaja.
Vpisna mesta
Sanitarno inženirstvo UN (2. letnik)
Sanitarno inženirstvo UN (3. letnik)
Sanitarno inženirstvo UN (4. letnik)

Redni
1
1
1

Izredni
-

VISOKOŠOLSKA STROKOVNA ŠTUDIJSKA PROGRAMA PRVE STOPNJE
BABIŠTVO
ZDRAVSTVENA NEGA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolska strokovna študijska programa Babištvo in Zdravstvena nega se lahko vpiše, kdor je opravil
zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Vsi kandidati morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni
okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom.
Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so:
− potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo,
− spričevalo o zaključeni osnovni šoli v Republiki Sloveniji ali o zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim
učnim jezikom,
− maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega
izobraževanja, iz katerega je razviden opravljen predmet Slovenski jezik,
− spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem izobraževanju ali o
zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim jezikom,
− diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji v študijskem programu in
potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku.
Kandidati, ki opravljajo (so opravili) splošno maturo ali poklicno maturo v Republiki Sloveniji, ne
pošiljajo dokazila o znanju slovenskega jezika; zahtevani podatek visokošolski prijavno-informacijski službi
sporoči Državni izpitni center.
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Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta
Babištvo – visokošolski strokovni program
Zdravstvena nega – visokošolski strokovni
program

Redni
30

Izredni
10

80

60

Redni študij Babištva se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 25 kandidatov; izredni študij se bo izvajal, če bo
vpisan vsaj 1 kandidat.
Redni študij Zdravstvene nege se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 30 kandidatov; izredni študij se bo izvajal,
če bo vpisan vsaj 1 kandidat.
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa »XII. Nadaljevanje študija po merilih za prehode«.
Prehod na visokošolski strokovni študijski program prve stopnje BABIŠTVO
Skladno z Merili za prehode med študijskimi programi (Uradni list RS, št. 95/2010) so prehodi mogoči med študijskimi
programi, ki so akreditirani v Sloveniji ali se izvajajo v državah Evropske unije in ki ob zaključku študija zagotavljajo
pridobitev primerljivih kompetenc, med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti
po Evropskem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega
študijskega programa.
Prehodi so skladno s pogoji določenimi v Zakonu o visokem šolstvu, Merilih za prehode med študijskimi programi (UL
RS št. 95/2010, 17/2011) ter drugimi predpisi mogoči na naslednje načine:
1. med študijskimi programi iste stopnje
Prehod je mogoč iz študijskih programov babištvo in drugih zdravstvenih usmeritev, ki so akreditirani v Sloveniji ali
se izvajajo v državah Evropske unije.
2. med višješolskimi študijskimi programi in študijskimi programi prve stopnje
Prehodi iz višješolskih strokovnih študijskih programov niso predvideni.
3. v primerih nebolonjskih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004, so prehodi do prenehanja izvajanja
teh programov mogoči tudi med univerzitetnimi in visoko strokovnimi študijskimi programi ter iz teh
programov na študijske programe prve ali druge stopnje.
Prehodi je mogoč iz visokošolskega strokovnega študijskega programa babištvo in drugih visokošolskih strokovnih
in univerzitetnih študijskih programov zdravstvene usmeritve, ki so akreditirani v Sloveniji ali se izvajajo v državah
Evropske unije.
Ob izpolnjevanju predpisanih pogojev o priznanju in določitvi manjkajočih oz. dodatnih obveznosti, ki jih je v
predhodnem programu opravil študent odloča Senat ZF s predhodno obravnavo Komisije za študijske zadeve
Zdravstvene fakultete, ki glede na obseg priznanih obveznosti določi tudi letnik, v katerega študent prehaja.
Prehod na visokošolski strokovni študijski program prve stopnje ZDRAVSTVENA NEGA
Skladno z Merili za prehode med študijskimi programi (Uradni list RS, št. 95/2010) so prehodi mogoči med študijskimi
programi, ki so akreditirani v Sloveniji ali se izvajajo v državah Evropske unije in ki ob zaključku študija zagotavljajo
pridobitev primerljivih kompetenc, med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti
po Evropskem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega
študijskega programa.
Prehodi so skladno s pogoji določenimi v Zakonu o visokem šolstvu, Merilih za prehode med študijskimi programi (UL
RS št. 95/2010, 17/2011) ter drugimi predpisi mogoči na naslednje načine:
1. med študijskimi programi iste stopnje
Prehod je mogoč iz študijskih programov s področja zdravstvene nege in drugih programov zdravstvene usmeritve,
ki so akreditirani v Sloveniji ali iz področja zdravstvene nege, ki se izvajajo v državah Evropske unije.
2. med višješolskimi študijskimi programi in študijskimi programi prve stopnje
Skladno z Merili za prehode med študijskimi programi ter drugimi predpisi se omogoči tudi diplomantom
višješolskih študijskih programov Zdravstvena nega, sprejetih pred letom 1996, diplomanti navedenega programa se
lahko vpišejo v 3. letnik študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega.
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3. v primerih nebolonjskih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004, so prehodi do prenehanja izvajanja
teh programov mogoči tudi med univerzitetnimi in visoko strokovnimi študijskimi programi ter iz teh
programov na študijske programe prve ali druge stopnje.
Prehodi je mogoč iz visokošolskih strokovnih in univerzitetnih študijskih programov s področja zdravstvene nege in
drugih zdravstvenih usmeritev, ki so akreditirani v Sloveniji ali se izvajajo v državah Evropske unije.
Ob izpolnjevanju predpisanih pogojev o priznanju in določitvi manjkajočih obveznosti, ki jih je v predhodnem
programu opravil študent, odloča Senat ZF s predhodno obravnavo Komisije za študijske zadeve Zdravstvene fakultete,
ki glede na obseg priznanih obveznosti določi tudi letnik, v katerega študent prehaja.
Vpisna mesta
Babištvo VS (2. letnik)
Zdravstvena nega VS (2. letnik)
Zdravstvena nega VS (3. letnik)

Redni
1
2
2

Izredni
2
2

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE DELOVNA TERAPIJA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Delovna terapija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo ali zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.
Vsi kandidati morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni
okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom.
Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so:
− potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo,
− spričevalo o zaključeni osnovni šoli v Republiki Sloveniji ali o zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim
učnim jezikom,
− maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega
izobraževanja, iz katerega je razviden opravljen predmet Slovenski jezik,
− spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem izobraževanju ali o
zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim jezikom,
− diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji v študijskem programu in
potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku.
Kandidati, ki opravljajo (so opravili) splošno maturo ali poklicno maturo v Republiki Sloveniji, ne
pošiljajo dokazila o znanju slovenskega jezika; zahtevani podatek visokošolski prijavno-informacijski službi
sporoči Državni izpitni center.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri slovenskem in tujem jeziku v 3. in 4. letniku srednje šole

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

Vpisna mesta
Delovna terapija – visokošolski strokovni
program

Redni

Izredni

45

15

Redni študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 30 kandidatov; izredni študij se bo izvajal, če bo vpisan vsaj 1
kandidat.
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NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa »XII. Nadaljevanje študija po merilih za prehode«.
Skladno z Merili za prehode med študijskimi programi (Uradni list RS, št. 95/2010) so prehodi mogoči med študijskimi
programi, ki so akreditirani v Sloveniji ali se izvajajo v državah Evropske unije in ki ob zaključku študija zagotavljajo
pridobitev primerljivih kompetenc, med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti
po Evropskem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega
študijskega programa.
Prehodi so skladno s pogoji določenimi v Zakonu o visokem šolstvu, Merilih za prehode med študijskimi programi (UL
RS št. 95/2010, 17/2011) ter drugimi predpisi mogoči na naslednje načine:
1. med študijskimi programi iste stopnje
Prehod je mogoč iz študijskih programov s področja delovne terapije, ki so akreditirani v Sloveniji ali se izvajajo v
državah Evropske unije.
2. v primerih nebolonjskih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004, so prehodi do prenehanja izvajanja
teh programov mogoči tudi med univerzitetnimi in visoko strokovnimi študijskimi programi ter iz teh
programov na študijske programe prve ali druge stopnje.
Prehodi je mogoč iz visokošolskih strokovnih in univerzitetnih študijskih programov s področja delovne terapije in
zdravstvenih usmeritev, ki so akreditirani v Sloveniji ali se izvajajo v državah Evropske unije.
3. med višješolskimi študijskimi programi in študijskimi programi prve stopnje
Mogoč je tudi prehod iz končanega višješolskega programa Delovne terapije, ki je bil sprejet pred 1. 1. 1994, v 3.
letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Delovna terapija.
Ob izpolnjevanju predpisanih pogojev o priznanju in določitvi manjkajočih oziroma dodatnih obveznosti, ki jih je v
predhodnem programu opravil študent, odloča Senat ZF s predhodno obravnavo Komisije za študijske zadeve
Zdravstvene fakultete, ki glede na obseg priznanih obveznosti določi tudi letnik, v katerega študent prehaja.
Vpisna mesta
Redni
Izredni
Delovna terapija VS (2. letnik)
1
-

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE FIZIOTERAPIJA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Fizioterapija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo ali zaključni izpit po 1. 6. 1995 v štiriletnem srednješolskem programu
tehnik zdravstvene nege, farmacevtski tehnik ali tehnik laboratorijske biomedicine,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Vsi kandidati morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni
okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom.
Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so:
− potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo,
− spričevalo o zaključeni osnovni šoli v Republiki Sloveniji ali o zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim
učnim jezikom,
− maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega
izobraževanja, iz katerega je razviden opravljen predmet Slovenski jezik,
− spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem izobraževanju ali o
zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim jezikom,
− diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji v študijskem programu in
potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku.
Kandidati, ki opravljajo (so opravili) splošno maturo ali poklicno maturo v Republiki Sloveniji, ne
pošiljajo dokazila o znanju slovenskega jezika; zahtevani podatek visokošolski prijavno-informacijski službi
sporoči Državni izpitni center.
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Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri enem od predmetov (biologija, kemija ali fizika) v zadnjem letniku,
ko se je predmet predaval
kandidati iz točke b) izbrani glede na:
- splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri enem od predmetov (biologija, kemija ali fizika) v zadnjem letniku,
ko se je predmet predaval
kandidati iz točke c) izbrani glede na:
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. In 4. letniku
- uspeh pri predmetu biologija, kemija ali fizika pri zaključnem izpitu
(če kandidat nobenega od predmetov nima pri zaključnem izpitu, se upošteva
uspeh pri enem od predmetov (biologija, kemija ali fizika) v zadnjem letniku,
ko se je predaval)

60 % točk,
20 % točk,
20 % točk;
30 % točk,
30 % točk,
40 % točk;
30 % točk,
30 % točk,

40 % točk.

Zdravniška potrdila
Izbrani kandidati bodo morali ob vpisu predložiti zdravniško potrdilo specialista medicine dela o zdravstveni
sposobnosti opravljanja del in nalog diplomiranega/e fizioterapevta/ke.
Vpisna mesta
Fizioterapija – visokošolski strokovni program

Redni
40

Izredni
20

Redni študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 30 kandidatov; izredni študij se bo izvajal, če bo vpisan vsaj 1
kandidat.
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa »XII. Nadaljevanje študija po merilih za prehode«.
Skladno z Merili za prehode med študijskimi programi (Uradni list RS, št. 95/2010) so prehodi mogoči med študijskimi
programi, ki so akreditirani v Sloveniji ali se izvajajo v državah Evropske unije in ki ob zaključku študija zagotavljajo
pridobitev primerljivih kompetenc, med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti
po Evropskem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega
študijskega programa.
Prehodi so skladno s pogoji določenimi v Zakonu o visokem šolstvu, Merilih za prehode med študijskimi programi (UL
RS št. 95/2010, 17/2011) ter drugimi predpisi mogoči na naslednje načine:
1. med študijskimi programi iste stopnje
Prehod je mogoč iz študijskih programov s področja fizioterapije, ki so akreditirani v Sloveniji ali se izvajajo v
državah Evropske unije.
2. med višješolskimi študijskimi programi in študijskimi programi prve stopnje
Prehodi iz višješolskih strokovnih študijskih programov niso predvideni.
3. v primerih nebolonjskih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004, so prehodi do prenehanja izvajanja
teh programov mogoči tudi med univerzitetnimi in visoko strokovnimi študijskimi programi ter iz teh
programov na študijske programe prve ali druge stopnje.
Prehodi je mogoč iz visokošolskih strokovnih in univerzitetnih študijskih programov s področja fizioterapije, ki so
akreditirani v Sloveniji ali se izvajajo v državah Evropske unije.
Ob izpolnjevanju predpisanih pogojev o priznanju in določitvi manjkajočih oziroma dodatnih obveznosti, ki jih je v
predhodnem programu opravil študent, odloča Senat ZF s predhodno obravnavo Komisije za študijske zadeve
Zdravstvene fakultete, ki glede na obseg priznanih obveznosti določi tudi letnik, v katerega študent prehaja.
Vpisna mesta
Fizioterapija VS (2. letnik)

Redni
1

153

Izredni
-
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VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
LABORATORIJSKA ZOBNA PROTETIKA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Laboratorijska zobna protetika se lahko vpiše, kdor je opravil
zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Vsi kandidati morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni
okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom.
Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so:
− potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo,
− spričevalo o zaključeni osnovni šoli v Republiki Sloveniji ali o zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim
učnim jezikom,
− maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega
izobraževanja, iz katerega je razviden opravljen predmet Slovenski jezik,
− spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem izobraževanju ali o
zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim jezikom,
− diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji v študijskem programu in
potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku.
Kandidati, ki opravljajo (so opravili) splošno maturo ali poklicno maturo v Republiki Sloveniji, ne
pošiljajo dokazila o znanju slovenskega jezika; zahtevani podatek visokošolski prijavno-informacijski službi
sporoči Državni izpitni center.
Vsi kandidati morajo opraviti praktični izpit iz ročnih spretnosti.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− praktični izpit iz ročnih spretnosti
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

50 % točk,
25 % točk,
25 % točk.

Praktični izpit iz ročnih spretnosti
Praktični izpit iz ročnih spretnosti bo v prvem prijavnem roku 5. julija 2016.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku na študijskem programu še prosta mesta,
bo praktični izpit iz ročnih spretnosti v drugem prijavnem roku 7. septembra 2016.
Izpit je sestavljen iz treh delov:
1. del: risanje (papir, svinčnik);
2. del: modeliranje z različnimi materiali. Oblikovanje konkavne in konveksne površine ter površin različnih
naklonov – oblike različnih površin so združene v enem liku;
3. del: oblikovanje z različnimi materiali, oblikovanje po obodnici izbranega lika z odvzemanjem materiala,
oblikovanje pravokotne in polkrožne stopnice v več nivojih z odvzemanjem materiala, oblikovanje
žlebičev različnih dimenzij po širini in globini z odvzemanjem materiala.
Preizkus traja predvidoma sedem ur. Med posameznimi sklopi je 15-minutni odmor. Kandidati naloge
izdelajo samostojno.
Kandidat lahko preizkus iz ročnih spretnosti opravlja samo enkrat v tekočem razpisnem postopku.
Veljavnost preizkusa je samo za tekoče študijsko leto.
Podrobnejše informacije kandidati lahko dobijo v referatu Zdravstvene fakultete (tel. 01 300 11 24).
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Vpisna mesta
Laboratorijska zobna protetika – visokošolski
strokovni program

Redni

Izredni

25

5

Redni študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 15 kandidatov; izredni študij se bo izvajal, če bo vpisan vsaj 1
kandidat.
VISOKOŠOLSKA STROKOVNA ŠTUDIJSKA PROGRAMA PRVE STOPNJE
ORTOTIKA IN PROTETIKA
RADIOLOŠKA TEHNOLOGIJA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolska strokovna študijska programa Ortotika in protetika ter Radiološka tehnologija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo ali zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.
Vsi kandidati morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni
okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom.
Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so:
− potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo,
− spričevalo o zaključeni osnovni šoli v Republiki Sloveniji ali o zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim
učnim jezikom,
− maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega
izobraževanja, iz katerega je razviden opravljen predmet Slovenski jezik,
− spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem izobraževanju ali o
zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim jezikom,
− diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji v študijskem programu in
potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku.
Kandidati, ki opravljajo (so opravili) splošno maturo ali poklicno maturo v Republiki Sloveniji, ne
pošiljajo dokazila o znanju slovenskega jezika; zahtevani podatek visokošolski prijavno-informacijski službi
sporoči Državni izpitni center.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri enem od predmetov (matematika, fizika ali kemija)
v 3. in 4. letniku srednje šole

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

Zdravniška potrdila
Izbrani kandidati na študijskem programu Radiološka tehnologija bodo morali predložiti zdravniško potrdilo
specialista medicine dela o zdravstveni sposobnosti opravljanja del in nalog diplomiranega inženirja
radiološke tehnologije.
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UNIVERZA V LJUBLJANI
Vpisna mesta
Ortotika in protetika – visokošolski strokovni
program
Radiološka tehnologija – visokošolski strokovni
program

Redni

Izredni

25

5

30

10

Redni študij Ortotike in protetike se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 15 kandidatov; izredni študij se bo
izvajal, če bo vpisan vsaj 1 kandidat.
Redni študij Radiološke tehnologije se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 20 kandidatov; izredni študij se bo
izvajal, če bo vpisan vsaj 1 kandidat.
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa »XII. Nadaljevanje študija po merilih za prehode«.
Prehod na visokošolski strokovni študijski program prve stopnje ORTOTIKA IN PROTETIKA
Skladno z Merili za prehode med študijskimi programi (Uradni list RS, št. 95/2010) so prehodi mogoči med študijskimi
programi, ki so akreditirani v Sloveniji ali se izvajajo v državah Evropske unije in ki ob zaključku študija zagotavljajo
pridobitev primerljivih kompetenc, med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti
po Evropskem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega
študijskega programa.
Prehodi so skladno s pogoji določenimi v Zakonu o visokem šolstvu, Merilih za prehode med študijskimi programi (UL
RS št. 95/2010, 17/2011) ter drugimi predpisi mogoči na naslednje načine:
1. med študijskimi programi iste stopnje
Prehod je mogoč iz študijskih programov zdravstvenih usmeritev, ki so akreditirani v Sloveniji ter iz študijskih
programov ortotike in protetike, ki se izvajajo v državah Evropske unije.
2. med višješolskimi študijskimi programi in študijskimi programi prve stopnje
Prehodi iz višješolskih strokovnih študijskih programov niso predvideni.
3. v primerih nebolonjskih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004, so prehodi do prenehanja izvajanja
teh programov mogoči tudi med univerzitetnimi in visoko strokovnimi študijskimi programi ter iz teh
programov na študijske programe prve ali druge stopnje.
Prehodi je mogoč iz visokošolskih strokovnih in univerzitetnih študijskih programov zdravstvene usmeritve, ki so
akreditirani v Sloveniji ter iz študijskih programov ortotike in protetike, ki se izvajajo v državah Evropske unije.
Ob izpolnjevanju predpisanih pogojev o priznanju in določitvi manjkajočih oziroma dodatnih obveznosti, ki jih je v
predhodnem programu opravil študent, odloča Senat ZF s predhodno obravnavo Komisije za študijske zadeve
Zdravstvene fakultete, ki glede na obseg priznanih obveznosti določi tudi letnik, v katerega študent prehaja.
Prehod na visokošolski strokovni študijski program prve stopnje RADIOLOŠKA TEHNOLOGIJA
Skladno z Merili za prehode med študijskimi programi (Uradni list RS, št. 95/2010) so prehodi mogoči med študijskimi
programi, ki so akreditirani v Sloveniji ali se izvajajo v državah Evropske unije in ki ob zaključku študija zagotavljajo
pridobitev primerljivih kompetenc, med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti
po Evropskem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega
študijskega programa.
Prehodi so skladno s pogoji določenimi v Zakonu o visokem šolstvu, Merilih za prehode med študijskimi programi (UL
RS št. 95/2010, 17/2011) ter drugimi predpisi mogoči na naslednje načine:
1. med študijskimi programi iste stopnje
Prehod je mogoč iz študijskih programov s področja radiološke tehnologije in drugih programov zdravstvene usmeritve,
ki so akreditirani v Sloveniji ali iz področja radiološke tehnologije, ki se izvajajo v državah Evropske unije.
2. v primerih nebolonjskih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004, so prehodi do prenehanja izvajanja
teh programov mogoči tudi med univerzitetnimi in visoko strokovnimi študijskimi programi ter iz teh
programov na študijske programe prve ali druge stopnje.
Prehodi je mogoč iz visokošolskih strokovnih in univerzitetnih študijskih programov s področja radiologije in drugih
zdravstvenih usmeritev, ki so akreditirani v Sloveniji ali iz področja radiološke tehnologije, ki se izvajajo v državah
Evropske unije.
3. med višješolskimi študijskimi programi in študijskimi programi prve stopnje
Prehod na visokošolski strokovni program Radiološka tehnologija se omogoči diplomantom višješolskih študijskih
programov Radiologija, sprejetih pred letom 1996, ki se skladno z Merili za prehode med študijskimi programi lahko
vpišejo v 3. letnik študijskega programa Radiološka tehnologija.
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Ob izpolnjevanju predpisanih pogojev o priznanju in določitvi manjkajočih obveznosti, ki jih je v predhodnem
programu opravil študent, odloča Senat ZF s predhodno obravnavo Komisije za študijske zadeve Zdravstvene fakultete,
ki glede na obseg priznanih obveznosti določi tudi letnik, v katerega študent prehaja.
Vpisna mesta
Ortotika in protetika VS (2. letnik)
Radiološka tehnologija VS (2. letnik)

Redni
1
1

157

Izredni
-

158

Vpisna mesta za nadaljevanje študija po merilih za prehode na Univerzi v Ljubljani - študijsko leto 2016/2017

VPISNA MESTA ZA NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE NA
UNIVERZI V LJUBLJANI
VISOKOŠOLSKI ZAVOD

Redni
Letnik
3.
4.

Študijski program

vsi1

UNIVERZA V LJUBLJANI

45

AKADEMIJA ZA GLASBO

4

7

Glasbena umetnost UN
Glasbena pedagogika UN

2
2

5
2

AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN
OBLIKOVANJE

1

Industrijsko in unikatno oblikovanje UN
– Industrijsko oblikovanje
– Unikatno oblikovanje
Kiparstvo UN
Konserviranje in restavriranje likovnih del UN
Oblikovanje vizualnih komunikacij UN
– Fotografija
– Grafično oblikovanje
– Ilustracija
Slikarstvo UN
– Grafika
– Slikarstvo
– Video in novi mediji

2.

5.

801 851 152 11

9

1
6. vsi

5

7

2.

Izredni
Letnik
3. 4.

390 474

1

3

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

2
1

1

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

33

39

Biologija UN
Biotehnologija UN
Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri UN
Gozdarstvo VS
Kmetijstvo – agronomija in hortikultura VS
Kmetijstvo – agronomija UN
Kmetijstvo – zootehnika UN
Kmetijstvo – živinoreja VS
Krajinska arhitektura UN
Lesarsko inženirstvo VS
Lesarstvo UN
Mikrobiologija UN
Živilstvo in prehrana UN

3
3
2
3
2
2
2
2
3
2
2
3
4

3
3
3
3
3
3
3
6
3
3
3
3

EKONOMSKA FAKULTETA

100 100

100 100

Visoka poslovna šola VS
Univerzitetna poslovna in ekonomska šola UN

40
60

50
50

1

število mest za vse letnike skupaj
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40
60

50
50

1

5.

6.

42

0
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VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
FAKULTETA ZA ARHITEKTURO
Arhitektura – enoviti magistrski program druge
stopnje
Urbanizem UN

vsi

1

2.

Redni
Letnik
3.
4.

5.

6. vsi

1

2.

Izredni
Letnik
3. 4.

12

13

10

40

10

10

10

40

2

3

FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

130 130 130

Analitska sociologija UN
Družboslovna informatika UN
Evropske študije – družboslovni vidiki UN
Komunikologija – medijske in komunikacijske
študije UN
Komunikologija – tržno komuniciranje in odnosi z
javnostmi UN
Kulturologija UN
Mednarodni odnosi UN
Novinarstvo UN
Politologija – obramboslovje UN
Politologija – študije demokracije in upravljanja UN
Politologija– študije politike in države UN
Sociologija – upravljanje organizacij, človeških
virov in znanja UN
Družboslovna informatika VS

10
10
10

10
10
10

10
10
10

10

10

10

10

10

10

10
10
10
10
10
10

10
10
10
10
10
10

10
10
10
10
10
10

10

10

10

10

10

10

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

10

70

Elektrotehnika UN
Aplikativna elektrotehnika VS

5
5

50
20

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN
GEODEZIJO

14

14

40

50

Geodezija in geoinformatika UN
Gradbeništvo UN
Operativno gradbeništvo VS
Tehnično upravljanje nepremičnin VS
Vodarstvo in okoljsko inženirstvo UN

2
4
4
2
2

2
4
4
2
2

30
5
5

40
5
5

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO
TEHNOLOGIJO

15

8

5

Biokemija UN
Kemija UN
Kemijsko inženirstvo UN
Tehniška varnost UN
Kemijska tehnologija VS

6
2
2
2
3

2
1
1
1
3

5

FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

67

67

Finančna matematika UN
Fizika UN
Fizikalna merilna tehnika VS

10
20
15

10
20
15

1

število mest za vse letnike skupaj
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5

5

32

37

20
10

25
10

6.
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VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program

vsi

1

Matematika UN
Pedagoška matematika – enoviti magistrski
program druge stopnje
Praktična matematika VS

2.
10

Redni
Letnik
3.
4.
10
5

5.

6. vsi

1

2.

Izredni
Letnik
3. 4.

5

5

5

7

7

2

2

FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET

80

80

40

40

Ladijsko strojništvo VS
Navtika VS
Prometna tehnologija in transportna logistika VS
Tehnologija prometa in logistika UN

20
20
20
20

20
20
20
20

10
10
10
10

10
10
10
10

FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN
INFORMATIKO

35

60

Računalništvo in informatika UN
Računalništvo in informatika VS

15
20

25
35

FRI in FMF

5

15

Računalništvo in matematika UN

5

15

FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO

2

2

2

Socialno delo UN

2

2

2

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

42

42

6

6

Strojništvo - razvojno raziskovalni program UN
Strojništvo - projektno aplikativni program VS

20
22

20
22

6

6

FAKULTETA ZA ŠPORT

15

15

Športna vzgoja UN
Športno treniranje UN
Kineziologija UN

5
5
5

5
5
5

FAKULTETA ZA UPRAVO

50

50

30

30

Upravljanje javnega sektorja UN
Uprava VS

20
30

20
30

30

30

FILOZOFSKA FAKULTETA

175 175

125 125

Univerzitetni enopredmetni programi
Anglistika
Antični in humanistični študiji
Arheologija
Bibliotekarstvo in informatika
Etnologija in kulturna antropologija
Filozofija
Francistika z romanistiko
Geografija
Germanistika

107 107
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

70

70

5
5

5
5

5
5
5
5

5
5
5
5

1

število mest za vse letnike skupaj
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2.
5

Redni
Letnik
3.
4.
5

5
5
5
5
5
5
2
5
5
5
5
5
68
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
2
5
5
5
5
5
68
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
Japonologija
Medjezikovno posredovanje
– usmeritev slovenščina-angleščina-nemščina
– usmeritev slovenščina-angleščina-francoščina
– usmeritev slovenščina-angleščina-italijanščina
Muzikologija
Pedagogika in andragogika
Primerjalna književnost in literarna teorija
Psihologija
Sinologija
Slovenistika
Sociologija kulture
Umetnostna zgodovina
Zgodovina
Univerzitetni dvopredmetni programi
Anglistika
Bohemistika
Etnologija in kulturna antropologija
Filozofija
Francistika
Geografija
Grški jezik, književnost in kultura
Italijanski jezik in književnost
Japonologija
Južnoslovanski študiji
Kulture Vzhodne Azije
– smer Koreanistika
– smer Sinologija
Latinski jezik, književnost in kultura
Nemcistika
Pedagogika in andragogika
Polonistika
Primerjalna književnost in literarna teorija
Primerjalno jezikoslovje
Primerjalno slovansko jezikoslovje
Rusistika
Slovakistika
Slovenistika
Sociologija
Splošno jezikoslovje
Španski jezik in književnost
Umetnostna zgodovina
Zgodovina

1

število mest za vse letnike skupaj

vsi

1

162

5.

6. vsi

1

2.
5

Izredni
Letnik
3. 4.
5

5
5
5

5
5
5

5
5
5
5

5
5
5
5

55

55

5

5

5
5
5

5
5
5

5
5
5

5
5
5

5
5
5

5
5
5

5
5
5
5

5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5

5.

6.
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VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
MEDICINSKA FAKULTETA

vsi

1

2.

Redni
Letnik
3.
4.

5.

6. vsi

1

2.

Izredni
Letnik
3. 4.

10

Medicina – enoviti magistrski program druge
stopnje
Dentalna medicina – enoviti magistrski program
druge stopnje

2
8

NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA

28

26

Geologija UN
Geotehnologija in okolje UN
Geotehnologija in rudarstvo VS
Grafična in medijska tehnika VS
Grafične in interaktivne komunikacije UN
Inženirstvo materialov UN
Metalurške tehnologije VS
Načrtovanje tekstilij in oblačil UN
Oblikovanje tekstilij in oblačil UN
Tekstilno in oblačilno inženirstvo VS

3
2
2
3
3
3
3
2
2
5

3
2
2
3
3
3
3
2

2

2

5

PRAVNA FAKULTETA

2

3

Pravo UN

2

3

TEOLOŠKA FAKULTETA
Teologija – enoviti magistrski program druge
stopnje
Teološki in religijski študiji UN
– Ljubljana
– Maribor
Teološki študiji - dvopredmetni UN program
– povezave s FF UL
– povezave s FF UM

8

6

2

4

5

3

1

2

2

2

2

4

1

1

1

2

2
2

2
2

1
1

1
1

2
2

1
1

VETERINARSKA FAKULTETA

2

2

2

2

5

Veterinarstvo – enoviti magistrski program druge
stopnje

2

2

2

2

5

ZDRAVSTVENA FAKULTETA

8

3

1

Babištvo VS
Delovna terapija VS
Fizioterapija VS
Laboratorijska zobna protetika VS
Ortotika in protetika VS
Radiološka tehnologija VS
Sanitarno inženirstvo UN
Zdravstvena nega VS

1
1
1

1
2

1

1

število mest za vse letnike skupaj
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1
1
1
2
163

2

2

2

2

6.
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Vpisna mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav nečlanic Evropske unije) na Univerzi v Ljubljani študijsko leto 2016/2017

VPISNA MESTA ZA SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA
IN TUJCE (DRŽAVLJANE DRŽAV NEČLANIC EVROPSKE UNIJE) NA
UNIVERZI V LJUBLJANI
VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program

Redni

Izredni

UNIVERZA V LJUBLJANI

666

181

AKADEMIJA ZA GLASBO

10

0

Glasbena umetnost UN
Glasbena pedagogika UN

6
4

-

AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO

5

0

Dramaturgija in scenske umetnosti UN
Dramska igra UN
Film in televizija UN
Gledališka režija UN

1
1
2
1

-

AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE

10

3

3
1
1
1

-

1
1
1
1

1
1
1
-

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

37

0

Biologija UN
Biotehnologija UN
Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri UN
Gozdarstvo VS
Kmetijstvo - agronomija in hortikultura VS
Kmetijstvo - agronomija UN
Kmetijstvo - zootehnika UN
Kmetijstvo - živinoreja VS
Krajinska arhitektura UN
Lesarsko inženirstvo VS
Lesarstvo UN
Mikrobiologija UN
Živilstvo in prehrana UN

2
3
4
4
4
3
3
3
2
1
1
3
4

-

EKONOMSKA FAKULTETA

110

70

Univerzitetna poslovna in ekonomska šola UN
Visoka poslovna šola VS

80
30

40
30

FAKULTETA ZA ARHITEKTURO

20

0

Arhitektura - enoviti magistrski študijski program
Urbanizem UN

15
5

-

Industrijsko in unikatno oblikovanje UN
– Industrijsko oblikovanje
– Unikatno oblikovanje
Kiparstvo UN
Konserviranje in restavriranje likovnih del UN
Oblikovanje vizualnih komunikacij UN
– Ilustracija
– Fotografija
– Grafično oblikovanje
Slikarstvo - smer Slikarstvo UN
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VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program

Redni

Izredni

FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

49

26

Analitska sociologija UN
Družboslovna informatika UN
Evropske študije - družboslovni vidiki UN
Komunikologija - medijske in komunikacijske študije UN
Komunikologija - tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi UN
Kulturologija UN
Mednarodni odnosi UN
Novinarstvo UN
Politologija - obramboslovje UN
Politologija - študije demokracije in upravljanja UN
Politologija - študije politike in države UN
Sociologija - upravljanje organizacij, človeških virov in znanja UN
Družboslovna informatika VS

3
4
4
4
3
4
4
4
4
3
4
4
4

13
13
-

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

23

0

Aplikativna elektrotehnika VS
Elektrotehnika UN
Multimedija UN

10
10
3

-

FAKULTETA ZA FARMACIJO

4

0

Farmacija - enoviti magistrski študijski program
Laboratorijska biomedicina UN
Kozmetologija UN

2
1
1

-

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO

14

6

Geodezija in geoinformatika UN
Gradbeništvo UN
Operativno gradbeništvo VS
Tehnično upravljanje nepremičnin VS
Vodarstvo in okoljsko inženirstvo UN

2
4
4
2
2

2
2
2

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO

17

2

Biokemija UN
Kemija UN
Kemijska tehnologija VS
Kemijsko inženirstvo UN
Tehniška varnost UN

5
3
3
3
3

2
-

FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

21

7

Finančna matematika UN
Fizika UN
Fizikalna merilna tehnika VS
Matematika UN
Pedagoška matematika - enoviti magistrski študijski program
Praktična matematika VS

4
5
3
4
2
3

5
1
1

FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET

17

9

Ladijsko strojništvo VS
Navtika VS

3
5

2
2
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VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program

Redni

Izredni

Prometna tehnologija in transportna logistika VS
Tehnologija prometa in logistika UN

6
3

3
2

FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

30

0

Računalništvo in informatika UN
Računalništvo in informatika VS
FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN FAKULTETA ZA MATEMATIKO
IN FIZIKO
Računalništvo in matematika UN

15
15

-

4

0

4

-

FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO

5

0

Socialno delo UN

5

-

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

21

3

Strojništvo - razvojno raziskovalni program UN
Strojništvo - projektno aplikativni program VS

10
11

3

FAKULTETA ZA ŠPORT

11

0

Kineziologija UN
Športna vzgoja UN
Športno treniranje UN

3
5
3

-

FAKULTETA ZA UPRAVO

24

14

Upravljanje javnega sektorja UN
Uprava VS

12
12

7
7

FAKULTETA ZA UPRAVO IN FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO

1

0

Upravna informatika UN

1

-

FILOZOFSKA FAKULTETA

111

14

Univerzitetni enopredmetni programi
Anglistika
Antični in humanistični študiji
Arheologija
Bibliotekarstvo in informatika
Etnologija in kulturna antropologija
Filozofija
Francistika z romanistiko
Geografija
Germanistika
Japonologija
Medjezikovno posredovanje
– usmeritev slovenščina-angleščina-nemščina
– usmeritev slovenščina-angleščina-francoščina
– usmeritev slovenščina-angleščina-italijanščina
Muzikologija
Pedagogika in andragogika
Primerjalna književnost in literarna teorija
Psihologija
Sinologija
Slovenistika

69
5
1
3
4
4
3
1
5
4
2

8
1
1
1
-

5
2
2
2
6
1
3
3
5

3
2
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VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program

Redni

Izredni

Sociologija kulture
Umetnostna zgodovina
Zgodovina
Univerzitetni dvopredmetni programi
Anglistika
Bohemistika
Etnologija in kulturna antropologija
Filozofija
Francistika
Geografija
Grški jezik, književnost in kultura
Italijanski jezik in književnost
Japonologija
Južnoslovanski študiji
Kulture Vzhodne Azije
– smer koreanistika
– smer sinologija
Latinski jezik, književnost in kultura
Nemcistika
Pedagogika in andragogika
Polonistika
Primerjalna književnost in literarna teorija
Primerjalno jezikoslovje
Primerjalno slovansko jezikoslovje
Rusistika
Slovakistika
Slovenistika
Sociologija
Splošno jezikoslovje
Španski jezik in književnost
Umetnostna zgodovina
Zgodovina

3
2
3
42
7
1
3
6
4
5
1
4
1
2

6
1
1
-

1
3
4
1
5
1
1
3
1
6
8
1
4
3
8

2
2
2
3

MEDICINSKA FAKULTETA

2

0

Medicina - enoviti magistrski študijski program
Dentalna medicina - enoviti magistrski študijski program

1
1

-

NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA

45

2

Geologija UN
Geotehnologija in okolje UN
Geotehnologija in rudarstvo VS
Grafična in medijska tehnika VS
Grafične in interaktivne komunikacije UN
Inženirstvo materialov UN
Metalurške tehnologije VS
Načrtovanje tekstilij in oblačil UN
Oblikovanje tekstilij in oblačil UN
Tekstilno in oblačilno inženirstvo VS

4
3
3
5
5
5
5
4
2
9

2
-

168

Vpisna mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav nečlanic Evropske unije) na Univerzi v Ljubljani študijsko leto 2016/2017

VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program

Redni

Izredni

PEDAGOŠKA FAKULTETA

41

9

Dvopredmetni učitelj UN
– Biologija - Gospodinjstvo
– Biologija - Kemija
– Fizika - Kemija
– Fizika - Matematika
– Fizika - Računalništvo
– Fizika - Tehnika
– Gospodinjstvo - Kemija
– Matematika - Tehnika
– Matematika - Računalništvo
– Računalništvo - Tehnika
Likovna pedagogika UN
Logopedija in surdopedagogika UN
Razredni pouk UN
Socialna pedagogika UN
Specialna in rehabilitacijska pedagogika UN
Predšolska vzgoja VS

2
2
1
2
1
1
1
1
3
1
2
2
9
4
4
5

3
6

PRAVNA FAKULTETA

10

10

Pravo UN

10

10

TEOLOŠKA FAKULTETA

8

4

Teologija - enoviti magistrski študijski program
Teološki in religijski študiji UN
– Ljubljana
– Maribor
Teološki študiji - dvopredmetni UN program
– povezava s FF UL
– povezava s FF UM

2

1

2
2

1
1

2
2

1
1

VETERINARSKA FAKULTETA

3

0

Veterinarstvo - enoviti magistrski študijski program

3

-

ZDRAVSTVENA FAKULTETA

13

2

Babištvo VS
Delovna terapija VS
Fizioterapija VS
Laboratorijska zobna protetika VS
Ortotika in protetika VS
Radiološka tehnologija VS
Sanitarno inženirstvo UN
Zdravstvena nega VS

1
2
2
1
1
2
2
2

2
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Vpisna mesta za vzporedni študij in študij diplomantov na Univerzi v Ljubljani – študijsko leto 2016/2017

VPISNA MESTA ZA VZPOREDNI ŠTUDIJ IN ŠTUDIJ DIPLOMANTOV NA
UNIVERZI V LJUBLJANI
VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program

Redni

Izredni

UNIVERZA V LJUBLJANI

217

109

AKADEMIJA ZA GLASBO

8

13

Glasbena umetnost UN
Glasbena pedagogika UN

4
4

10
3

AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO

0

0

Dramaturgija in scenske umetnosti UN
Dramska igra UN
Film in televizija UN
– Filmska in televizijska režija
– Filmsko in televizijsko snemanje
– Filmska in televizijska montaža
Gledališka režija UN

-

-

-

-

AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE

0

3

-

1

-

1
1
-

-

-

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

33

0

Biologija UN
Biotehnologija UN
Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri UN
Gozdarstvo VS
Kmetijstvo - agronomija UN
Kmetijstvo - agronomija in hortikultura VS
Kmetijstvo - zootehnika UN
Kmetijstvo - živinoreja VS
Krajinska arhitektura UN
Lesarsko inženirstvo VS
Lesarstvo UN
Mikrobiologija UN
Živilstvo in prehrana UN

2
3
2
2
3
4
3
3
1
2
1
3
4

-

Industrijsko in unikatno oblikovanje UN
– Industrijsko oblikovanje
– Unikatno oblikovanje
Kiparstvo UN
Konserviranje in restavriranje likovnih del UN
Oblikovanje vizualnih komunikacij UN
– Fotografija
– Grafično oblikovanje
– Ilustracija
– Interaktivno oblikovanje
Slikarstvo UN
– Grafika
– Slikarstvo
– Video in novi mediji
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VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program

Redni

Izredni

EKONOMSKA FAKULTETA

0

20

Univerzitetna poslovna in ekonomska šola UN
Visoka poslovna šola VS

-

10
10

FAKULTETA ZA ARHITEKTURO

0

0

Arhitektura - enoviti magistrski študijski program
Urbanizem UN

-

-

FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

0

0

Analitska sociologija UN
Družboslovna informatika UN
Evropske študije - družboslovni vidiki UN
Komunikologija - medijske in komunikacijske študije UN
Komunikologija - tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi UN
Kulturologija UN
Mednarodni odnosi UN
Novinarstvo UN
Politologija - obramboslovje UN
Politologija - študije demokarcije in upravljanja UN
Politologija - študije politike in države UN
Sociologija - upravljanje organizacij, človeških virov in znanja UN
Družboslovna informatika VS

-

-

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

15

0

Elektrotehnika UN
Aplikativna elektrotehnika VS

10
5

-

FAKULTETA ZA FARMACIJO

0

0

Farmacija - enoviti magistrski študijski program
Laboratorijska biomedicina UN
Kozmetologija UN

-

-

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO

14

6

Geodezija in geoinformatika UN
Gradbeništvo UN
Operativno gradbeništvo VS
Tehnično upravljanje nepremičnin VS
Vodarstvo in okoljsko inženirstvo UN

2
4
4
2
2

2
2
2

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO

0

5

Biokemija UN
Kemija UN
Kemijska tehnologija VS
Kemijsko inženirstvo UN
Tehniška varnost UN

-

5
-

FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

14

13

Finančna matematika UN
Fizika UN
Fizikalna merilna tehnika VS
Matematika UN

4
1
4

9
3
-
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VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
Pedagoška matematika - enoviti magistrski študijski program
Praktična matematika VS

Redni

Izredni

2
3

1

FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET

20

10

Ladijsko strojništvo VS
Navtika VS
Prometna tehnologija in transportna logistika VS
Tehnologija prometa in logistika UN

4
6
6
4

2
2
4
2

FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

0

0

Računalništvo in informatika UN
Računalništvo in informatika VS
FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN FAKULTETA ZA
MATEMATIKO IN FIZIKO
Računalništvo in matematika UN

-

-

0

0

-

-

FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO

0

0

Socialno delo UN

-

-

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

3

0

Strojništvo - razvojno raziskovalni program - UN
Strojništvo - projektno aplikativni program VS

3

-

FAKULTETA ZA ŠPORT

0

6

Kineziologija UN
Športna vzgoja UN
Športno treniranje UN

-

2
2
2

FAKULTETA ZA UPRAVO

0

0

Upravljanje javnega sektorja UN
Uprava VS

-

-

FAKULTETA ZA UPRAVO IN FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO

0

0

Upravna informatika UN

-

-

FILOZOFSKA FAKULTETA

66

6

Univerzitetni enopredmetni programi
Anglistika
Antični in humanistični študiji
Arheologija
Bibliotekarstvo in informatika
Etnologija in kulturna antropologija
Filozofija
Francistika z romanistiko
Geografija
Germanistika
Japonologija
Medjezikovno posredovanje
– usmeritev slovenščina-angleščina-nemščina
– usmeritev slovenščina-angleščina-francoščina
– usmeritev slovenščina-angleščina-italijanščina
Muzikologija
Pedagogika in andragogika

42
2
1
2
2
2
2
1
3
2
1

3
1
-

2
2
1
2
3

2
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VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
Primerjalna književnost in literarna teorija
Psihologija
Sinologija
Slovenistika
Sociologija kulture
Umetnostna zgodovina
Zgodovina
Univerzitetni dvopredmetni programi
Anglistika
Bohemistika
Etnologija in kulturna antropologija
Filozofija
Francistika
Geografija
Grški jezik, književnost in kultura
Italijanski jezik in književnost
Japonologija
Južnoslovanski študiji
Kulture Vzhodne Azije
– smer Koreanistika
– smer Sinologija
Latinski jezik, književnost in kultura
Nemcistika
Pedagogika in andragogika
Polonistika
Primerjalna književnost in literarna teorija
Primerjalno jezikoslovje
Primerjalno slovansko jezikoslovje
Rusistika
Slovakistika
Slovenistika
Sociologija
Splošno jezikoslovje
Španski jezik in književnost
Umetnostna zgodovina
Zgodovina

Redni

Izredni

1
3
1
3
2
2
2
24
4
1
2
3
2
3
2
1
1

3
1
1
-

1
1
1
2
2
1
3
2
3
4
2
2
4

1
2

MEDICINSKA FAKULTETA

0

0

Medicina - enoviti magistrski študijski program
Dentalna medicina - enoviti magistrski študijski program

-

-

NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA

10

3

Geologija UN
Geotehnologija in okolje UN
Geotehnologija in rudarstvo VS
Grafična in medijska tehnika VS
Grafične in interaktivne komunikacije UN
Inženirstvo materialov UN
Metalurške tehnologije VS
Načrtovanje tekstilij in oblačil UN

1
1
1
1
1
1
1
1

2
1
-
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VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
Oblikovanje tekstilij in oblačil UN
Tekstilno in oblačilno inženirstvo VS

Redni

Izredni

1
1

-

PEDAGOŠKA FAKULTETA

21

4

Dvopredmetni učitelj UN
– Biologija - Gospodinjstvo
– Biologija - Kemija
– Fizika - Kemija
– Fizika - Matematika
– Fizika - Računalništvo
– Fizika - Tehnika
– Gospodinjstvo - Kemija
– Matematika - Tehnika
– Matematika - Računalništvo
– Računalništvo - Tehnika
Likovna pedagogika UN
Logopedija in surdopedagogila UN
Razredni pouk UN
Socialna pedagogika UN
Specialna in rehabilitacijska pedagogika UN
Predšolska vzgoja VS

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
3

1
3

PRAVNA FAKULTETA

0

10

Pravo UN

-

10

TEOLOŠKA FAKULTETA

0

8

Teologija - enoviti magistrski študijski program
Teološki in religijski študiji UN
– Ljubljana
– Maribor
Teološki študiji - dvopredmetni UN program
– povezave s FF UL
– povezave s FF UM

-

2

-

2
2

-

2
2

VETERINARSKA FAKULTETA

0

0

Veterinarstvo - enoviti magistrski študijski program

-

-

ZDRAVSTVENA FAKULTETA

13

2

Babištvo VS
Delovna terapija VS
Fizioterapija VS
Laboratorijska zobna protetika VS
Ortotika in protetika VS
Radiološka tehnologija VS
Sanitarno inženirstvo UN
Zdravstvena nega VS

1
2
2
1
1
2
2
2

2
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UNIVERZA V MARIBORU

177

178

UNIVERZA V MARIBORU

EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA

Razlagova 14, 2000 Maribor
Tel.: (02) 229-00-00
Spletna stran: www.epf.uni-mb.si
Informativno mesto: Razlagova 14,
tel. (02) 229-02-09 univerzitetni študij
(02) 229-02-05 visokošolski strokovni študij
(02) 229-02-05 izredni študij.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE EKONOMSKE IN POSLOVNE VEDE
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Študijske usmeritve:
- Ekonomija,
- Elektronsko poslovanje,
- Evropske poslovne študije,
- Finance in bančništvo,
- Management in organizacija poslovanja,
- Marketing,
- Mednarodna poslovna ekonomija,
- Podjetništvo,
- Računovodstvo, revizija in davščine.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program prve stopnje Ekonomske in poslovne vede se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov: matematika, tuji jezik, geografija, sociologija, zgodovina, psihologija, ekonomija; izbrani
predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letnik
− uspeh pri maturitetnem predmetu

20 % točk,
40 % točk,
40 % točk.

−

Izredni študij
Univerzitetni študijski program 1. stopnje Ekonomske in poslovne vede fakulteta izvaja kot redni in izredni
študij. Usmeritev Evropske poslovne študije se izvaja samo kot izredni študij.
Izredni študij se izvaja, če je vpisanih v 1. letnik oziroma na posamezno usmeritev v višjih letnikih najmanj
20 študentov.
Če je v 1. letnik oziroma na posamezno usmeritev v višjih letnikih vpisanih manj kot 20 študentov, je
izvedba učnih enot na izrednem študiju prilagojena dejanskemu številu vpisanih kandidatov, kar bo
opredeljeno z letnim izvedbenim načrtom.
Kandidati za izredni študij morajo pred vpisom nakazati na račun 01100-6090124275 prispevek za kritje
stroškov študija za eno študijsko leto.
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Vpisna mesta
Ekonomske in poslovne vede – univerzitetni
program

Redni

Izredni

220

40

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
a) Kandidati s splošno maturo in kandidati, ki so končali katerikoli štiriletni srednješolski program pred 1. 6. 1995
izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
60 % točk,
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
40 % točk;
b) Kandidati s poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpitom iz enega od maturitetnih
predmetov: matematika, tuji jezik, geografija, sociologija, zgodovina, psihologija, ekonomija (izbrani predmet ne
sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi), izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
20 % točk,
− splošni uspeh v 3. in 4. letnik
40 % točk,
− uspeh pri maturitetnem predmetu
40 % točk.
1. Prehod iz visokošolskih strokovnih študijskih programov prve stopnje in univerzitetnih študijskih programov
prve stopnje
Študentom visokošolskih strokovnih študijskih programov 1. stopnje ali univerzitetnih študijskih programov 1. stopnje s
področja ekonomskih in poslovnih ved, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc ter se
jim lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS kreditnih točk) iz prvega
študijskega programa in ki izpolnjujejo pogoje za vpis v ta študijski program, Komisija za študijske zadeve Ekonomskoposlovne fakultete Univerze v Mariboru določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v
novem programu.
2. Prehod iz višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994
Diplomantom višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994, ki so končali izobraževanje po študijskih
programih Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru ali Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani in
so pridobili primerljive kompetence ter se jim lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica študijskih
obveznosti (ECTS kreditnih točk) iz prvega študijskega programa in ki izpolnjujejo pogoje za vpis v ta študijski
program, Komisija za študijske zadeve Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru določi manjkajoče
obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
3. Prehod iz višješolskih študijskih programov po letu 1995
Študentom višješolskih strokovnih študijskih programov s področja ekonomskih in poslovnih ved, ki ob zaključku
študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc ter se jim lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj
polovica študijskih obveznosti (ECTS kreditnih točk) iz prvega študijskega programa in ki izpolnjujejo pogoje za
vpis v ta študijski program, Komisija za študijske zadeve Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru določi
manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
4. Prehod iz univerzitetnih študijskih programov in visokošolskih strokovnih študijskih programov, sprejetih
pred 11. 6. 2004
Kandidati, ki niso zaključili študija na univerzitetnih študijskih programih in na visokošolskih strokovnih študijskih
programih Ekonomsko-poslovne fakultete, sprejetih pred 11. 6. 2004, lahko na osnovi sklepa Komisije za študijske
zadeve Ekonomsko-poslovne fakultete, prehajajo v višji letnik na študijskem programu 1. stopnje Ekonomske in
poslovne vede, če izpolnjujejo splošne pogoje za vpis v ta program; pri tem lahko prehajajo v višji letnik, v kolikor se
jim iz prvega programa prizna toliko opravljenih obveznosti, kot jih je potrebnih za napredovanje v višji letnik na
študijskem programu 1. stopnje Ekonomske in poslovne vede.
Prehod iz univerzitetnih študijskih programov ekonomskih, organizacijskih in poslovnih ved, sprejetih pred 11. 6. 2004,
drugih visokošolskih zavodov, je možen, če je študent uspešno opravil vse študijske obveznosti vpisanih letnikov
študija v študijskem programu, v katerega je bil vpisan. Pogoje prehoda za vpis v ustrezni letnik in morebitne dodatne
študijske obveznosti pri prehodu v študijski program 1. stopnje Ekonomske in poslovne vede določi kandidatu na
osnovi njegove pisne prošnje Komisija za študijske zadeve Ekonomsko-poslovne fakultete.
Vpisna mesta
Ekonomske in poslovne vede UN (2. letnik)
Ekonomske in poslovne vede UN (3. letnik)

Redni
50
50

180

Izredni
50
50
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VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE POSLOVNA EKONOMIJA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Študijske usmeritve
- Ekonomika in upravljanje javnega sektorja,
- Management
- Marketing,
- Mednarodno poslovanje,
- Podjetništvo,
- Poslovne finance in bančništvo,
- Računovodstvo in davščine,
- Turizem.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Poslovna ekonomija se lahko vpiše, kdor je opravil
zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letnik

60 % točk,
40 % točk.

Izredni študij
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Poslovna ekonomija fakulteta izvaja kot redni in izredni
študij.
Izredni študij je organiziran na sedežu fakultete, če je vpisanih v 1. letnik oziroma na posamezno usmeritev v
višjih letnikih najmanj 20 študentov.
Če je v 1. letnik oziroma na posamezno usmeritev v višjih letnikih vpisanih manj kot 20 študentov, je
izvedba učnih enot na izrednem študiju prilagojena dejanskemu številu vpisanih kandidatov, kar bo
opredeljeno z letnim izvedbenim načrtom.
Kandidati za izredni študij morajo pred vpisom nakazati na račun 01100-6090124275 prispevek za kritje
stroškov študija za eno študijsko leto.
Vpisna mesta
Poslovna ekonomija – visokošolski strokovni
program

Redni

Izredni

270

40

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letnik

−
−

60 % točk,
40 % točk.

1. Prehod iz visokošolskih strokovnih študijskih programov prve stopnje in univerzitetnih študijskih programov
prve stopnje
Študentom visokošolskih strokovnih študijskih programov 1. stopnje ali univerzitetnih študijskih programov 1. stopnje s
področja ekonomskih in poslovnih ved, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc ter se
jim lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS kreditnih točk) iz prvega
študijskega programa in ki izpolnjujejo pogoje za vpis v ta študijski program, Komisija za študijske zadeve Ekonomskoposlovne fakultete Univerze v Mariboru določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v
novem programu.
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2. Prehod iz višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994
Diplomantom višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994, ki so končali izobraževanje po študijskih
programih Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru ali Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani in
so pridobili primerljive kompetence ter se jim lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica študijskih
obveznosti (ECTS kreditnih točk) iz prvega študijskega programa in ki izpolnjujejo pogoje za vpis v ta študijski
program, Komisija za študijske zadeve Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru določi manjkajoče
obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
3. Prehod iz višješolskih študijskih programov po letu 1995
Študentom višješolskih strokovnih študijskih programov s področja ekonomskih in poslovnih ved, ki ob zaključku
študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc ter se jim lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj
polovica študijskih obveznosti (ECTS kreditnih točk) iz prvega študijskega programa in ki izpolnjujejo pogoje za
vpis v ta študijski program, Komisija za študijske zadeve Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru določi
manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
Diplomantom višješolskih strokovnih študijskih programov, sprejetih po letu 1994 s področja ekonomskih in
poslovnih ved, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc ter se jim lahko po kriterijih za
priznavanje prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS kreditnih točk) iz prvega študijskega programa in ki
izpolnjujejo pogoje za vpis v ta študijski program, Komisija za študijske zadeve Ekonomsko-poslovne fakultete
Univerze v Mariboru določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
4. Prehod iz univerzitetnih študijskih programov in visokošolskih strokovnih študijskih programov, sprejetih
pred 11. 6. 2004
Kandidati, ki niso zaključili študija na univerzitetnih študijskih programih in na visokošolskih strokovnih študijskih
programih Ekonomsko-poslovne fakultete, sprejetih pred 11. 6. 2004, lahko na osnovi sklepa Komisije za študijske
zadeve Ekonomsko-poslovne fakultete, prehajajo v višji letnik na študijskem programu 1. stopnje Poslovna ekonomija,
če izpolnjujejo splošne pogoje za vpis v ta program; pri tem lahko prehajajo v višji letnik, v kolikor se jim iz prvega
programa prizna toliko opravljenih obveznosti, kot jih je potrebnih za napredovanje v višji letnik na študijskem
programu 1. stopnje Poslovna ekonomija.
Prehod iz univerzitetnih študijskih programov in visokošolskih strokovnih študijskih programov ekonomskih,
organizacijskih in poslovnih ved, sprejetih pred 11. 6. 2004, drugih visokošolskih zavodov je možen, če je študent
uspešno opravil vse študijske obveznosti vpisanih letnikov študija v študijskem programu, v katerega je bil vpisan.
Pogoje prehoda za vpis v ustrezni letnik in morebitne dodatne študijske obveznosti pri prehodu v študijski program 1.
stopnje Poslovna ekonomija določi kandidatu na osnovi njegove pisne prošnje Komisija za študijske zadeve
Ekonomsko-poslovne fakultete.
Vpisna mesta
Poslovna ekonomija VS (2. letnik)
Poslovna ekonomija VS (3. letnik)

Redni
70
70

182

Izredni
70
70
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FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN
INFORMATIKO
Smetanova ul. 17, 2000 Maribor
Tel.: (02) 220-70-20
(02) 220-70-11
Spletna stran: http://feri.um.si/
Informativno mesto: Smetanova ul. 17.
Fakulteta izvaja izobraževanje za pridobitev univerzitetne izobrazbe po univerzitetnih študijskih programih
prve stopnje Elektrotehnika, Računalništvo in informacijske tehnologije, Informatika in tehnologije
komuniciranja, Telekomunikacije in Medijske komunikacije ter izobraževanje za pridobitev visoke
strokovne izobrazbe po visokošolskih strokovnih študijskih programih prve stopnje Elektrotehnika,
Računalništvo in informacijske tehnologije ter Informatika in tehnologije komuniciranja.
Fakulteta izvaja tudi interdisciplinarni univerzitetni in visokošolski strokovni študijski program prve stopnje
Mehatronika. Vsi podatki o teh študijskih programih so navedeni v posebnem sklopu tega razpisa.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI PRVE STOPNJE
ELEKTROTEHNIKA
RAČUNALNIŠTVO IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE
INFORMATIKA IN TEHNOLOGIJE KOMUNICIRANJA
TELEKOMUNIKACIJE
MEDIJSKE KOMUNIKACIJE
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Smeri študija
Na univerzitetnem študijskem programu Elektrotehnika so prvi trije semestri enotni, v četrtem semestru pa
kandidati izberejo eno od treh smeri: Avtomatika in robotika, Elektronika, Močnostna elektrotehnika.
Univerzitetni študijski program Računalništvo in informacijske tehnologije je enoten (nima smeri).
Na univerzitetnem študijskem programu Informatika in tehnologije komuniciranja so prvi štirje semestri
enotni, v petem semestru pa kandidati izberejo eno od dveh smeri: Informacijski sistemi, Upravljanje
informatike.
Univerzitetni študijski program Telekomunikacije je enoten (nima smeri).
Na univerzitetnem študijskem programu Medijske komunikacije so prvi trije semestri enotni, v četrtem
semestru pa kandidati izberejo eno od dveh smeri: Medijska produkcija, Vizualna komunikacija.
Vpisni pogoji
V univerzitetne študijske programe Elektrotehnika, Računalništvo in informacijske tehnologije, Informatika
in tehnologije komuniciranja, Telekomunikacije ter Medijske komunikacije se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Kandidatom s poklicno maturo se priporoča, da opravijo izpit iz enega od naslednjih maturitetnih predmetov:
matematika, tuj jezik, elektrotehnika, računalništvo, fizika ali mehanika.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.
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Vpisna mesta
Elektrotehnika – univerzitetni program
Računalništvo in informacijske tehnologije –
univerzitetni program
Informatika in tehnologije komuniciranja –
univerzitetni program
Telekomunikacije – univerzitetni program
Medijske komunikacije – univerzitetni program

Redni
80

Izredni
-

100

-

80

-

30
60

-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAMI PRVE STOPNJE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Prehodi med programi so mogoči med programi prve stopnje FERI in drugih fakultet skladno z Zakonom o visokem
šolstvu in Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi. Študentje, vpisani pred uvedbo novih
študijskih programov za pridobitev izobrazbe, ki imajo pravico do ponavljanja in zaradi postopnega uvajanja novih
študijskih programov ne morejo ponavljati letnika po programu, v katerega so se vpisali, preidejo v nov program pod
enakimi pogoji kot študenti novih programov.
Univerzitetni študijski program Elektrotehnika
Določbe za vpis po merilih za prehode na univerzitetni študijski program Elektrotehnika so objavljene na spletni strani
fakultete http://feri.um.si/studij/programi/prva-stopnja/un/e/.
Univerzitetni študijski program Računalništvo in informacijske tehnologije
Določbe za vpis po merilih za prehode na univerzitetni študijski program Računalništvo in informacijske tehnologije so
objavljene na spletni strani fakultete https://feri.um.si/studij/programi/prva-stopnja/un/rit/.
Univerzitetni študijski program Informatika in tehnologije komuniciranja
Določbe za vpis po merilih za prehode na univerzitetni študijski program Informatika in tehnologije komuniciranja so
objavljene na spletni strani fakultete https://feri.um.si/studij/programi/prva-stopnja/un/itk/.
Univerzitetni študijski program Telekomunikacije
Določbe za vpis po merilih za prehode na univerzitetni študijski program Telekomunikacije so objavljene na spletni
strani fakultete https://feri.um.si/studij/programi/prva-stopnja/un/tk/.
Univerzitetni študijski program Medijske komunikacije
Določbe za vpis po merilih za prehode na univerzitetni študijski program Medijske komunikacije so objavljene na
spletni strani fakultete https://feri.um.si/studij/programi/prva-stopnja/un/mk/.
Vpisna mesta
Elektrotehnika UN (2. letnik)
Elektrotehnika UN (3. letnik)
Telekomunikacije UN (2. letnik)
Telekomunikacije UN (3. letnik)
Računalništvo in informacijske
tehnologije UN (2. letnik)
Računalništvo in informacijske
tehnologije UN (3. letnik)
Informatika in tehnologije
komuniciranja UN (2. letnik)
Informatika in tehnologije
komuniciranja UN (3. letnik)
Medijske komunikacije UN (2. letnik)
Medijske komunikacije UN (3. letnik)
Telekomunikacije UN (2. letnik)
Telekomunikacije UN (3. letnik)

Redni
5
5
5
5

Izredni
-

5

-

5

-

5

-

5

-

Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
5
5
5
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VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI PRVE STOPNJE
ELEKTROTEHNIKA
RAČUNALNIŠTVO IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE
INFORMATIKA IN TEHNOLOGIJE KOMUNICIRANJA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Smeri študija
Na visokošolskem strokovnem študijskem programu Elektrotehnika je 1. letnik enoten, v 2. letniku kandidati
izberejo eno od treh smeri: Avtomatika in robotika, Elektronika, Močnostna elektrotehnika.
Visokošolski strokovni študijski program Računalništvo in informacijske tehnologije je enoten (nima smeri).
Na visokošolskem strokovnem študijskem programu Informatika in tehnologije komuniciranja sta prva dva
letnika enotna, v 3. letniku kandidati izberejo eno od dveh smeri: Sistemska podpora informatiki in
tehnologijam komuniciranja ali Razvoj informacijskih sistemov.
Vpisni pogoji
V visokošolske strokovne študijske programe Elektrotehnika, Računalništvo in informacijske tehnologije ter
Informatika in tehnologije komuniciranja se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli
štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letnik

60 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta
Elektrotehnika – visokošolski strokovni program
Računalništvo in informacijske tehnologije –
visokošolski strokovni program
Informatika in tehnologije komuniciranja –
visokošolski strokovni program

Redni
80

Izredni
-

80

-

100

-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Prehodi med programi so mogoči med programi prve stopnje FERI in drugih fakultet skladno z Zakonom o visokem
šolstvu in Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi. Študentje, vpisani pred uvedbo novih
študijskih programov za pridobitev izobrazbe, ki imajo pravico do ponavljanja in zaradi postopnega uvajanja novih
študijskih programov ne morejo ponavljati letnika po programu, v katerega so se vpisali, preidejo v nov program pod
enakimi pogoji kot študenti novih programov.
Visokošolski strokovni študijski program Elektrotehnika
Določbe za vpis po merilih za prehode na visokošolski strokovni študijski program Elektrotehnika so objavljene na
spletni strani fakultete https://feri.um.si/studij/programi/prva-stopnja/vs/e/.
Visokošolski strokovni študijski program Računalništvo in informacijske tehnologije
Določbe za vpis po merilih za prehode na visokošolski strokovni študijski program Računalništvo in informacijske
tehnologije so objavljene na spletni strani fakultete https://feri.um.si/studij/programi/prva-stopnja/vs/rit/.
Visokošolski strokovni študijski program Informatika in tehnologije komuniciranja
Določbe za vpis po merilih za prehode na visokošolski strokovni študijski program Informatika in tehnologije
komuniciranja so objavljene na spletni strani fakultete https://feri.um.si/studij/programi/prva-stopnja/vs/itk/.
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Vpisna mesta
Elektrotehnika VS (2. letnik)
Elektrotehnika VS (3. letnik)
Računalništvo in informacijske tehnologije VS
(2. letnik)
Računalništvo in informacijske tehnologije VS
(3. letnik)
Informatika in tehnologije komuniciranja VS (2. letnik)
Informatika in tehnologije komuniciranja VS (3. letnik)

Redni
5
5

Izredni
-

5

-

5

-

5
5

-
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FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN
INFORMATIKO
FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO, PROMETNO INŽENIRSTVO
IN ARHITEKTURO
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA

Informativna mesta: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor, Smetanova 17,
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Maribor,
Smetanova 17,
Fakulteta za strojništvo, Maribor, Smetanova 17.
Spletne strani: http://www.fgpa.um.si/, http://www.fs.uni-mb.si/, http://www.epf.um.si/, http://www.ging.um.si/
Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
Maribor ter Fakulteta za strojništvo Maribor razpisujejo interdisciplinarni univerzitetni študijski program
prve stopnje Gospodarsko inženirstvo.
Namenjen je izobraževanju gospodarskih inženirjev, ki bodo usposobljeni za izvajanje strokovnih, razvojnih
in vodstvenih opravil, ki zahtevajo tehniška, tehnološka in ekonomska znanja, združena z znanji organizacije
in informatike.
Smeri študija
– Gradbeništvo,
– Strojništvo.
Kandidati morajo v prijavi navesti smer študija!
INTERDISCIPLINARNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
GOSPODARSKO INŽENIRSTVO – SMER GRADBENIŠTVO
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V interdisciplinarni univerzitetni študijski program Gospodarsko inženirstvo – smer gradbeništvo se lahko
vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Gospodarsko inženirstvo – smer gradbeništvo –
univerzitetni program

Redni

Izredni

20

-
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NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Prehodi med programi so mogoči znotraj univerzitetnih programov I. stopnje FGPA in drugih fakultet skladno z
Zakonom o visokem šolstvu, Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi. Pri prehodu v
dodiplomski univerzitetni študijski program GING-G (po Bolonjski deklaraciji) iz drugih študijskih programov mora
kandidat upoštevati pravila, ki veljajo za način študija, za katerega se želi vpisati (število vpisnih mest, idr.). Za prehod
med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja po študijskem programu, v katerega se je vpisal,
in nadaljevanje izobraževanja po novem študijskem programu.
Prehodi so objavljeni v Vlogi za akreditacijo univerzitetnega študijskega programa GING – smer Gradbeništvo na
spletni
strani
fakultete
http://www.fgpa.um.si/izobrazevalna-dejavnost/studijski-programi/gospodarskoinzenirstvo/prva-stopnja/Strani/default.aspx (točka 36. Pogoji o prehodih med programi).
Pogoje prehoda in obveznosti, ki jih mora opraviti kandidat, določi Komisija za študijske zadeve fakultete.
Prehod z višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994, ter z višješolskih programov po zakonu za
višješolske študijske programe, ki je veljal po letu 1995, na dodiplomski univerzitetni študijski program Gospodarsko
inženirstvo – smer gradbeništvo ni mogoč.
V primeru omejitve vpisa se kandidati, ki so se prijavili za vpis v višji letnik v skladu z Merili za prehode med
študijskimi programi, izberejo na osnovi števila ECTS točk izpitov, ki so se jim priznali na ŠP, v katerega se želijo
vpisati.
Vpisna mesta
Gospodarsko inženirstvo – smer
gradbeništvo UN (2. letnik)
Gospodarsko inženirstvo – smer
gradbeništvo UN (3. letnik)

Redni
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.

Izredni
-

INTERDISCIPLINARNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
GOSPODARSKO INŽENIRSTVO - SMER STROJNIŠTVO
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov študijskega procesa) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V interdisciplinarni univerzitetni študijski program Gospodarsko inženirstvo - smer strojništvo se lahko
vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov: mehanika, kemija, matematika, fizika, računalništvo, elektrotehnika, tuj jezik ali likovna
teorija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

60 % točk,
40 % točk;
40 % točk,
40 % točk,
20 % točk,

Vpisna mesta
Gospodarsko inženirstvo – smer strojništvo –
univerzitetni program

Redni

Izredni

30

-
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NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Prehodi med programi so mogoči znotraj univerzitetnih programov prve stopnje FS in drugih fakultet skladno z
Zakonom o visokem šolstvu, Meril za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi. Pri prehodu na
univerzitetni študijski program prve stopnje GING-S iz drugih študijskih programov mora kandidat upoštevati pravila,
ki veljajo za način študija na študijskem programu, v katerega se želi vpisati (število vpisnih mest idr). V kolikor učne
vsebine (predmeti in druge sestavine študijskega programa) iz študentovega dosedanjega študija ne pokrivajo v
ustreznem obsegu vsebin univerzitetnega študijskega programa prve stopnje GING-S, v katerega se želi kandidat
vpisati, mu lahko Komisija za študijske zadeve FS predpiše dodatne obveznosti iz študijskega programa in rok, v
katerem mora izpolniti te obveznosti kot pogoj za vpis v ustrezni letnik študijskega programa. Kandidat mora izpolniti
tudi druge zahteve, določene s študijskim programom in njegovo izvedbo.
1. Prehod z univerzitetnih študijskih programov (pred sprejetjem Zakona o visokem šolstvu leta 2004) in z
(bolonjskih) univerzitetnih programov prve stopnje
Študenti univerzitetnih študijskih programov FS ter sorodnih univerzitetnih študijskih programov prve stopnje s
področja tehniških in naravoslovno-matematičnih ved (bolonjskih in tistih, sprejetih pred Zakonom o visokem šolstvu iz
leta 2004), se lahko vpišejo v ustrezni letnik univerzitetnega študijskega programa prve stopnje GING-S, če izpolnjujejo
pogoje za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa. Pogoje prehoda določi Komisija za študijske zadeve FS za vsakega
kandidata individualno, upoštevajoč strukturo predmetnikov programov, iz katerih študenti prehajajo, pri čemer lahko
kandidatom določi manjkajoče študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
2. Prehod z visokošolskih strokovnih študijskih programov (pred sprejetjem Zakona o visokem šolstvu leta
2004) in z (bolonjskih) visokošolskih strokovnih programov prve stopnje
Študenti visokošolskih strokovnih študijskih programov FS ter sorodnih visokošolskih strokovnih programov prve
stopnje s področja tehniških in naravoslovno-matematičnih ved (bolonjskih in tistih, sprejetih pred Zakonom o visokem
šolstvu iz leta 2004) , se lahko vpišejo v ustrezni letnik univerzitetnega študijskega programa prve stopnje GING-S, če
izpolnjujejo pogoje za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa. Pogoje prehoda določi Komisija za študijske zadeve
FS za vsakega kandidata individualno, upoštevajoč strukturo predmetnikov programov, iz katerih študenti prehajajo, pri
čemer lahko kandidatom določi manjkajoče študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem
programu.
3. Prehod z višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994
Diplomanti višješolskih programov tehnične, ekonomske, družboslovne, multimedijske usmeritve, sprejetih pred letom
1994, se lahko vpišejo v 2. letnik dodiplomskega univerzitetnega študijskega programa prve stopnje GING-S, če so na
višješolskih študijskih programih dosegli povprečno oceno najmanj 8 ter imajo opravljen zaključni izpit, poklicno
maturo ali maturo po štiriletnem srednješolskem programu. Komisija za študijske zadeve kandidatom določi
manjkajoče obveznosti prvega letnika programa GING-S (do največ 60 ECTS), ki jih morajo opraviti, če želijo
diplomirati v novem programu. Na osnovi predmetnika višje strokovne šole se jim bodo predmeti podobnih vsebin v
celoti ali delno priznali.
4. Prehod iz višješolskih študijskih programov po letu 1995
Diplomanti višješolskega strokovnega študija po zakonu za višješolske študijske programe, ki je veljal po letu 1995 se
lahko vpišejo v 2. letnik univerzitetnega študijskega programa prve stopnje, če izpolnjujejo pogoje za vpis v
univerzitetni študijski program. Komisija za študijske zadeve FS jim določi diferencialne izpite iz znanj, ki jih niso
pridobili v predhodnih študijskih programih, in jih morajo opraviti pred vpisom v 3. letnik. Na osnovi predmetnika višje
strokovne šole se jim bodo predmeti podobnih vsebin v celoti ali delno priznali.
Pri prehodu iz drugih študijskih programov (pred in po Zakonu o visokem šolstvu, sprejetim leta 2004) na dodiplomski
univerzitetni študijski program GING-S mora kandidat predložiti overjeno potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih
na študiju na višješolskem ali visokošolskem zavodu, na katerega je vpisan in uradni izpis iz potrjenih in veljavnih
učnih načrtov za predmete in druge vsebine, pri katerih je opravil študijske obveznosti. V kolikor učne vsebine
(predmeti idr. sestavine študijskega programa) iz kandidatovega dosedanjega študija ne pokrivajo v ustreznem obsegu
vsebin v dodiplomskem študijskem programu GING-S (po Bolonjski deklaraciji), v katero se želi vpisati kandidat, mu
lahko komisija za študijske zadeve predpiše dodatne obveznosti iz študijskega programa in rok, v katerem mora
izpolniti te obveznosti kot pogoj za vpis v ustrezni letnik dodiplomskega študijskega programa GING-S.
Izbira kandidatov ob omejitvi vpisa bo temeljila na povprečni oceni študija.
Vpisna mesta
Redni
Izredni
Gospodarsko inženirstvo – smer strojništvo UN
10
(2. letnik)
Gospodarsko inženirstvo – smer strojništvo UN
10
(3. letnik)
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FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN
INFORMATIKO
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

Informativni mesti: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor, Smetanova 17,
Fakulteta za strojništvo, Maribor, Smetanova 17.
Spletni strani: https://feri.um.si/, http://www.fs.uni-mb.si/
Fakulteta za strojništvo Maribor ter Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Maribor
razpisujeta interdisciplinarni univerzitetni študijski program prve stopnje Mehatronika in interdisciplinarni
visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Mehatronika.
Študijska programa sta namenjena izobraževanju diplomiranih inženirjev mehatronike, ki bodo usposobljeni
za izvajanje strokovnih, razvojnih in vodstvenih opravil, ki zahtevajo znanja s področja elektrotehnike,
strojništva in računalništva z namenom strojegradnje mehatronskih sistemov.
V študijskem letu 2016/2017 bo vpis novincev v interdisciplinarni univerzitetni študijski program prve
stopnje Mehatronika na Fakulteti za strojništvo, vpis novincev v interdisciplinarni visokošolski strokovni
študijski program prve stopnje Mehatronika pa na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko.
INTERDISCIPLINARNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE MEHATRONIKA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V interdisciplinarni univerzitetni študijski program Mehatronika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Kandidatom s poklicno maturo se priporoča, da opravijo izpit iz enega od maturitetnih predmetov:
matematika, tuj jezik, elektrotehnika, računalništvo, fizika ali mehanika.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Redni
30

Mehatronika – univerzitetni program

Izredni
-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Prehodi med programi so mogoči med programi prve stopnje FERI in FS ter drugih fakultet skladno z Zakonom o
visokem šolstvu, Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi. Študentje, vpisani pred uvedbo novih
študijskih programov za pridobitev izobrazbe, ki imajo pravico do ponavljanja in zaradi postopnega uvajanja novih
študijskih programov ne morejo ponavljati letnika po programu, v katerega so se vpisali, preidejo v nov program pod
enakimi pogoji kot študenti novih programov.
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1. Prehod z univerzitetnih študijskih programov (pred sprejetjem Zakona o visokem šolstvu leta 2004) in z
(bolonjskih) univerzitetnih programov prve stopnje
Študentom univerzitetnih študijskih programov FERI in FS ter sorodnih univerzitetnih študijskih programov prve
stopnje s področja tehniških in naravoslovno-matematičnih ved (bolonjskih in tistih, sprejetih pred Zakonom o visokem
šolstvu iz leta 2004), ki izpolnjujejo pogoje za vpis, Komisija za študijske zadeve FERI in FS določi manjkajoče
obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
2. Prehod z visokošolskih strokovnih študijskih programov (pred sprejetjem Zakona o visokem šolstvu leta
2004) in iz (bolonjskih) visokošolskih strokovnih programov prve stopnje
Študentom visokošolskih strokovnih študijskih programov FERI in FS ter sorodnih visokošolskih strokovnih programov
prve stopnje s področja tehniških in naravoslovno-matematičnih ved (bolonjskih in tistih, sprejetih pred Zakonom o
visokem šolstvu iz leta 2004), ki izpolnjujejo pogoje za vpis, Komisija za študijske zadeve FERI in FS določi
manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
3. Prehod z višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994
Diplomanti višješolskih programov Elektrotehnika in Strojništvo, sprejetih pred letom 1994, ki imajo že vsaj 3 leta
ustreznih delovnih izkušenj, lahko preidejo v 3. letnik novega univerzitetnega študijskega programa Mehatronika. V
tem letniku morajo opraviti manjkajoče obveznosti iz 1. in 2. letnika (do 30 točk ECTS).
4. Prehod iz višješolskih študijskih programov po letu 1995
Diplomanti višješolskega strokovnega študija, ki so končali izobraževanje za pridobitev višješolske strokovne izobrazbe
po programih Mehatronika, Elektronika, Strojništvo, Elektroenergetika, Telekomunikacije ali po sorodnem programu s
področja tehniških ved po zakonu, ki je za višješolske študijske programe veljal po letu 1995 in dosegli povprečno
oceno opravljenih obveznosti najmanj 8 ter izpolnjujejo pogoje za vpis v študijskih program za pridobitev univerzitetne
izobrazbe, lahko nadaljujejo izobraževanje za pridobitev univerzitetne izobrazbe tako, da se vpišejo v 2. letnik
univerzitetnega programa Mehatronika.
Diplomanti višješolskega strokovnega študija Mehatronika morajo opraviti naslednje diferencialne izpite iz 1. letnika:
Matematična analiza, Materiali I, Materiali II, Tehniška dokumentacija, Linearna algebra, Valovanje in zgradba snovi,
Osnove elektrotehnike, Računalniški praktikum. V 2. letniku se jim prizna izpit Regulacije, v 3. letniku pa izpit
Hidravlika in pnevmatika.
Diplomanti višješolskega strokovnega študija Elektronika morajo opraviti naslednje diferencialne izpite iz 1. letnika:
Matematična analiza, Mehanika za mehatroniko, Materiali II, Tehniška dokumentacija, Linearna algebra, Valovanje in
zgradba snovi, Osnove elektrotehnike, Računalniški praktikum. V 2. letniku se jim prizna izpit Regulacije.
Diplomanti višješolskega strokovnega študija Strojništvo morajo opraviti naslednje diferencialne izpite iz 1. letnika:
Matematična analiza, Materiali II, Tehniška dokumentacija, Linearna algebra, Valovanje in zgradba snovi, Meritve v
elektrotehniki, Računalniški praktikum.
Diplomanti višješolskega strokovnega študija Elektroenergetika morajo opraviti naslednje diferencialne izpite iz 1.
letnika: Matematična analiza, Mehanika za mehatroniko, Materiali I, Materiali II, Tehniška dokumentacija, Linearna
algebra, Valovanje in zgradba snovi, Računalniški praktikum. V 2. letniku se jim prizna izpit Regulacije.
Diplomanti višješolskega strokovnega študija Telekomunikacije morajo opraviti naslednje diferencialne izpite iz 1.
letnika: Matematična analiza, Mehanika za mehatroniko, Materiali I, Materiali II, Tehniška dokumentacija, Linearna
algebra, Valovanje in zgradba snovi, Osnove elektrotehnike, Meritve v elektrotehniki, Računalniški praktikum.
Diplomantom drugih višješolskih strokovnih študijskih programov Komisija za študijske zadeve FERI ali FS na osnovi
predmetnika z zaključenega programa višje strokovne šole določi, katere diferencialne izpite iz 1. letnika morajo
opraviti in katere obveznosti na univerzitetnem študijskem programu Mehatronika se jim deloma ali v celoti priznajo.
Izbira kandidatov ob omejitvi vpisa bo temeljila na povprečni oceni študija
Vpisna mesta
Mehatronika UN (2. letnik)
Mehatronika UN (3. letnik)

Redni
5
5

Izredni
-

INTERDISCIPLINARNI VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
MEHATRONIKA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V interdisciplinarni visokošolski strokovni študijski program Mehatronika se lahko vpiše, kdor je opravil
zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
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Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta
Redni
30

Mehatronika – visokošolski strokovni program

Izredni
-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Prehodi med programi so mogoči znotraj programov prve stopnje fakultet UM skladno z Zakonom o visokem šolstvu in
Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi. Študenti vpisani pred uvedbo novih študijskih
programov za pridobitev izobrazbe, ki imajo pravico do ponavljanja in zaradi postopnega uvajanja novih študijskih
programov ne morejo ponavljati letnika po programu, v katerega so se vpisali, preidejo v nov program, pod enakimi
pogoji kot študenti novih programov.
1. Prehodi iz visokošolskih študijskih programov (pred sprejetjem Zakona o visokem šolstvu iz leta 2004) in iz
(bolonjskih) visokošolskih programov 1. stopnje
Študenti visokošolskih strokovnih študijskih programov Fakultete za strojništvo ali Fakultete za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko ter sorodnih visokošolskih strokovnih študijskih programov prve stopnje s širšega področja
tehniških ved, gospodarskega inženirstva, fizike in matematike, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolske strokovne
študijske programe prve stopnje, lahko na podlagi predloženih dokazil preidejo v ustrezni letnik visokošolskega
strokovnega študijskega programa 1. stopnje Mehatronika. Študijska komisija FS in/ali FERI jim določita manjkajoče
obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
2. Prehodi iz univerzitetnih študijskih programov (pred sprejetjem Zakona o visokem šolstvu iz leta 2004) in iz
(bolonjskih) univerzitetnih programov 1. stopnje
Študenti univerzitetnih študijskih programov Fakultete za strojništvo ali Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in
informatiko ter sorodnih univerzitetnih študijskih programov prve stopnje s širšega področja tehniških ved,
gospodarskega inženirstva, fizike in matematike, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolske študijske programe prve
stopnje, lahko na podlagi predloženih dokazil preidejo v ustrezni letnik visokošolskega strokovnega študijskega
programa 1. stopnje Mehatronika. Študijska komisija FS in/ali FERI jim določita manjkajoče obveznosti, ki jih morajo
opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
3. Prehodi med višješolskimi programi sprejetimi pred letom 1994 in visokošolskimi programi prve stopnje
Diplomanti višješolskih študijskih programov s širšega področja tehniških ved, sprejetih pred letom 1994, ki imajo
najmanj 3 leta delovnih izkušenj, lahko preidejo v 3. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje
Mehatronika. Študijska komisija FS in/ali FERI jim določita manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo
diplomirati v novem programu.
4. Prehodi med višješolskimi študijskimi programi po letu 1995 in visokošolskimi strokovnimi študijskimi
programi prve stopnje
Prehod v 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje je mogoč tudi za diplomante
višješolskih študijskih programov po zakonu za višješolske študijske programe, ki je veljal po letu 1995, iz sorodnih
študijskih programov s širšega področja tehniških ved in gospodarskega inženirstva, če izpolnjujejo pogoje za vpis v
visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Mehatronika. Pred vpisom v 3. letnik morajo opraviti naslednje
diferencialne izpite 1. letnika: Matematika za inženirje I, Matematika za inženirje II, Gradiva, Tehniška mehanika za
mehatronike.
Izbira kandidatov ob omejitvi vpisa bo temeljila na povprečni oceni študija
Vpisna mesta
Mehatronika VS (2. letnik)
Mehatronika VS (3. letnik)

Redni
5
5
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Izredni
-
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FAKULTETA ZA ENERGETIKO

Hočevarjev trg 1, 8270 Krško
Enota Velenje: Koroška cesta 62a, 3220 Velenje
E-pošta: fe@um.si
Spletna stran: www.fe.um.si
Informativni mesti: Krško, Hočevarjev trg 1, tel. (07) 620-22-16,
Enota Velenje, Koroška cesta 62a, tel. (03) 777-04-00.
Fakulteta izvaja univerzitetni študijski program prve stopnje Energetika in visokošolski strokovni študijski
program prve stopnje Energetika.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ENERGETIKA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Smeri študija
Učne enote, ki sestavljajo program, se delijo na obvezne in izbirne. Obvezni predmeti so skupni za vse
študente in jih poslušajo v 1. in 2. letniku ter v zimskem semestru 3. letnika. Zadnji, šesti, semester sestavijo
študenti sami in sicer izberejo dva izbirna predmeta iz nabora 15 izbirnih predmetov ter dva modula iz
nabora 8 modulov. Študenti izbirajo med naslednjimi moduli: Hidroenergetski modul, Termoenergetski
modul 1, Termoenergetski modul 2, Jedrski energetski modul, Ekološki modul, Alternativni viri energije 1,
Alternativni viri energije 2, Alternativni viri energije 3.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Energetika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov: matematika, tuj jezik, elektrotehnika, računalništvo, informatika, fizika ali mehanika; izbrani
predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Način študija
Fakulteta bo v študijskem letu 2016/2017 izvajala redni študij:
− na sedežu fakultete v Krškem in
− na enoti v Velenju (Koroška cesta 62a).
Najmanjše število vpisanih študentov, za katere se bo redni študij na posamezni enoti še izvajal je 10. Če se
bo v posamezni enoti vpisalo manj kot 10 študentov, se bo redni študij izvajal na lokaciji, kamor bo
gravitirala večina vpisanih rednih študentov.
Vpisna mesta
Energetika – univerzitetni program

Redni
22
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Izredni
-
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NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Prehodi so v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi možni med študijskimi programi iste stopnje in med
višješolskimi študijskimi programi in študijskimi programi prve stopnje. V skladu z Meril za prehode med študijskimi
programi so možni tudi prehodi iz nebolonjskih študijskih programov v bolonjske študijske programe.
1. Prehod iz visokošolskih strokovnih študijskih programov 1. stopnje in univerzitetnih študijskih programov 1.
stopnje
Študentom visokošolskih strokovnih študijskih programov 1. stopnje ali univerzitetnih študijskih programov 1. stopnje s
področja energetike in sorodnih področij strojništvo, elektrotehnika, računalništvo, gradbeništvo, vodarstvo, komunalno
inženirstvo, fizika, matematika, kemija, varstvo okolja in komunala, mehatronika, elektronika, informatika,
telekomunikacije, elektroenergetika, rudarstvo in geotehnologija, kmetijstvo oz. katerikoli študijski program, primerljiv
z naštetimi, ki izpolnjujejo splošne pogoje za vpis v ta študijski program, Komisija za študijske zadeve Fakultete za
energetiko določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
2. Prehod iz visokošolskih strokovnih študijskih programov (sprejetih pred 11. 6. 2004) in univerzitetnih
študijskih programov (sprejetih pred 11. 6. 2004)
Študentom visokošolskih strokovnih študijskih programov (sprejetih pred 11. 6. 2004) ali univerzitetnih študijskih
programov (sprejetih pred 11. 6. 2004) s področja energetike in sorodnih področij strojništvo, elektrotehnika,
računalništvo, gradbeništvo, vodarstvo, komunalno inženirstvo, fizika, matematika, kemija, varstvo okolja in komunala,
mehatronika, elektronika, informatika, telekomunikacije, elektroenergetika, rudarstvo in geotehnologija, kmetijstvo oz.
katerikoli študijski program, primerljiv z naštetimi, ki izpolnjujejo splošne pogoje za vpis v ta študijski program,
Komisija za študijske zadeve Fakultete za energetiko določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo
diplomirati v novem programu.
3. Prehod iz višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994
Diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994 s področja energetike in sorodnih študijskih
področij strojništvo, elektrotehnika, računalništvo, gradbeništvo, vodarstvo, komunalno inženirstvo, fizika, matematika,
kemija, varstvo okolja in komunala, mehatronika, elektronika, informatika, telekomunikacije, elektroenergetika,
rudarstvo in geotehnologija, kmetijstvo oz. katerikoli študijski program, primerljiv z naštetimi, ki izpolnjujejo splošne
pogoje za vpis v ta študijski program in ki imajo 3 leta ustreznih delovnih izkušenj, lahko preidejo v 3. letnik, pri čemer
bodo morali do diplomiranja opraviti naslednje diferencialne izpite:
• Matematične metode III
• Hidroenergetski sistemi
• Termoenergetski sistemi
• Jedrski energetski sistemi
4. Prehod iz višješolskih študijskih programov po letu 1995
Diplomanti višješolskih študijskih programov po zakonu za višješolske študijske programe, ki je veljal po letu 1995, s
področja energetike in sorodnih študijskih področij strojništvo, elektrotehnika, računalništvo, gradbeništvo, vodarstvo,
komunalno inženirstvo, fizika, matematika, kemija, varstvo okolja in komunala, mehatronika, elektronika, informatika,
telekomunikacije, elektroenergetika, rudarstvo in geotehnologija, kmetijstvo oz. katerikoli študijski program, primerljiv
z naštetimi, ki izpolnjujejo splošne pogoje za vpis v ta študijski program, lahko preidejo v 2. letnik. Do vpisa v 3. letnik
morajo opraviti naslednje diferencialne izpite:
• Matematične metode I
• Matematične metode II
• Osnove fizike
• Senzorji v energetiki
• Merilna tehnika v energetiki
• Gradniki v energetiki
• Mehanoenergetika strojev in naprav.
Če bo kandidatov več kot razpisanih mest, se kandidate izbere glede na uspeh na dodiplomskem študiju (povprečna
ocena izpitov brez diplomskega dela 80 %, ocena diplomskega dela 20 %).
Vpisna mesta
Energetika UN (2. letnik)
Energetika UN (3. letnik)

Redni
10
10
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Izredni
-
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VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ENERGETIKA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Smeri študija
V 3. letniku študent izbere 2 izbirna predmeta ter 6 predmetov v okviru dveh izbranih modulov:
Hidroenergetski modul 1, Hidroenergetski modul 2, Termoenergetski modul 1, Termoenergetski modul 2,
Jedrski energetski modul 1, Jedrski energetski modul 2.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Energetika se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v
kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Redni in izredni študij
Fakulteta bo v študijskem letu 2016/2017 izvajala redni študij:
− na sedežu fakultete v Krškem in
− na enoti v Velenju (Koroška cesta 62a).
Najmanjše število vpisanih študentov, za katere se bo redni študij na navedenih lokacijah še izvajal, je 15 v
Krškem in 15 v Velenju. Če se bo v posamezni enoti vpisalo manj kot 15 študentov, se bo redni študij izvajal
na lokaciji, kamor bo gravitirala večina vpisanih rednih študentov.
Fakulteta bo v študijskem letu 2016/2017 izvajala izredni študij:
− na sedežu fakultete v Krškem in
− na enoti v Velenju (Koroška cesta 62a).
Če se v izredni študijski program vpiše manj kot 20 študentov na posamezni lokaciji, se študij izvaja v
mentorski obliki, če pa se vpiše manj kot 10 študentov na posamezni lokaciji, se študij na tisti lokaciji ne
izvaja.
Višina prispevka za izredni študij bo določena in objavljena v začetku julija 2016.
Vpisna mesta
Redni
70

Energetika – visokošolski strokovni program

Izredni
20

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
Prehodi so v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi možni med študijskimi programi iste stopnje in med
višješolskimi študijskimi programi in študijskimi programi prve stopnje. V skladu z Merili za prehode med študijskimi
programi so možni tudi prehodi iz nebolonjskih študijskih programov v bolonjske študijske programe.
1. Prehod iz visokošolskih strokovnih študijskih programov 1. stopnje in univerzitetnih študijskih programov 1.
stopnje
Študentom visokošolskih strokovnih študijskih programov 1. stopnje ali univerzitetnih študijskih programov 1. stopnje s
področja energetike in sorodnih področij strojništvo, elektrotehnika, računalništvo, gradbeništvo, vodarstvo, komunalno
inženirstvo, fizika, matematika, kemija, varstvo okolja in komunala, mehatronika, elektronika, informatika,
telekomunikacije, elektroenergetika, rudarstvo in geotehnologija, kmetijstvo oz. katerikoli študijski program, primerljiv
z naštetimi, ki izpolnjujejo splošne pogoje za vpis v ta študijski program, Komisija za študijske zadeve Fakultete za
energetiko določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
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2. Prehod iz visokošolskih strokovnih študijskih programov (sprejetih pred 11. 6. 2004) in univerzitetnih
študijskih programov (sprejetih pred 11. 6. 2004)
Študentom visokošolskih strokovnih študijskih programov (sprejetih pred 11. 6. 2004) ali univerzitetnih študijskih
programov (sprejetih pred 11. 6. 2004) s področja energetike in sorodnih področij strojništvo, elektrotehnika,
računalništvo, gradbeništvo, vodarstvo, komunalno inženirstvo, fizika, matematika, kemija, varstvo okolja in komunala,
mehatronika, elektronika, informatika, telekomunikacije, elektroenergetika, rudarstvo in geotehnologija, kmetijstvo oz.
katerikoli študijski program, primerljiv z naštetimi, ki izpolnjujejo splošne pogoje za vpis v ta študijski program,
Komisija za študijske zadeve Fakultete za energetiko določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo
diplomirati v novem programu.
3. Prehod iz višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994
Diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994 s področja energetike in sorodnih študijskih
področij strojništvo, elektrotehnika, računalništvo, gradbeništvo, vodarstvo, komunalno inženirstvo, fizika, matematika,
kemija, varstvo okolja in komunala, mehatronika, elektronika, informatika, telekomunikacije, elektroenergetika,
rudarstvo in geotehnologija, kmetijstvo oz. katerikoli študijski program, primerljiv z naštetimi, ki izpolnjujejo splošne
pogoje za vpis v ta študijski program in ki imajo 3 leta ustreznih delovnih izkušenj, lahko preidejo v 3. letnik, pri
čemer bodo morali do diplomiranja opraviti naslednje diferencialne izpite:
• Matematične metode II
• Osnove termotehnike
• Osnove hidrotehnike
• Učinkovita raba energije.
4. Prehod iz višješolskih študijskih programov po letu 1995
Diplomanti višješolskih študijskih programov po zakonu za višješolske študijske programe, ki je veljal po letu 1995, s
področja energetike in sorodnih študijskih področij strojništvo, elektrotehnika, računalništvo, gradbeništvo, vodarstvo,
komunalno inženirstvo, fizika, matematika, kemija, varstvo okolja in komunala, mehatronika, elektronika, informatika,
telekomunikacije, elektroenergetika, rudarstvo in geotehnologija, kmetijstvo oz. katerikoli študijski program, primerljiv
z naštetimi, ki izpolnjujejo splošne pogoje za vpis v ta študijski program, lahko preidejo v 2. letnik. Do vpisa v 3. letnik
morajo opraviti naslednje diferencialne izpite:
• Matematične metode II
• Elektrotehnika
• Merilna tehnika v energetiki
• Energetska elektronika.
Če bo kandidatov več kot razpisanih mest, se kandidate izbere glede na uspeh na dodiplomskem študiju (povprečna
ocena izpitov brez diplomskega dela 80 %, ocena diplomskega dela 20 %).
Višina prispevka za izredni študij bo določena in objavljena v začetku julija 2016.
Vpisna mesta
Energetika VS (2. letnik)
Energetika VS (3. letnik)

Redni
10
10
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Izredni
20
20
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FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO, PROMETNO INŽENIRSTVO IN
ARHITEKTURO
Smetanova ul. 17, 2000 Maribor
Tel.: (02) 229-43-06
E-pošta: referat.fgpa@um.si
Spletna stran: www.fgpa.um.si
Informativno mesto: Smetanova ul. 17.

Fakulteta izvaja univerzitetne študijske programe prve stopnje Gradbeništvo, Prometni inženirstvo in
Arhitektura ter visokošolska strokovna študijska programa prve stopnje Gradbeništvo in Prometno
inženirstvo.
Fakulteta izvaja tudi interdisciplinarni univerzitetni študijski program prve stopnje Gospodarsko inženirstvo
– smer gradbeništvo. Vsi podatki o tem študijskem programu so navedeni v posebnem sklopu tega razpisa.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
GRADBENIŠTVO
PROMETNO INŽENIRSTVO
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetna študijska programa Gradbeništvo in Prometni inženirstvo se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Gradbeništvo – univerzitetni program
Prometno inženirstvo – univerzitetni program

Redni
50
20

Izredni
-

Univerzitetni študijski program Prometno inženirstvo se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 5 študentov.
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAMA PRVE STOPNJE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Prehodi med programi so mogoči znotraj programov prve univerzitetne stopnje FGPA UM in drugih fakultet skladno z
Zakonom o visokem šolstvu in Merili za prehode med študijskimi programi. Ob spremembi študijskega programa mora
študent upoštevati pravila, ki veljajo za način študija, v katerega se želi vpisati, kot so npr. število vpisnih mest, plačilo
šolnine na izrednem študiju, kraj izvajanja študijskega procesa idr.. Za prehod med študijskimi programi šteje
prenehanje študentovega izobraževanja po študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja
po novem študijskem programu. Prehodi so objavljeni v Vlogi za akreditacijo univerzitetnega študijskega programa
Gradbeništvo
na
spletni
strani
fakultete
http://www.fgpa.um.si/izobrazevalna-dejavnost/studijskiprogrami/gradbenistvo/prva-stopnja-UN/Strani/default.aspx (točka 36. Pogoji o prehodih med programi) in v Vlogi za
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akreditacijo univerzitetnega študijskega programa Prometno inženirstvo na spletni strani
http://www.fgpa.um.si/izobrazevalna-dejavnost/studijski-programi/prometno-inzenirstvo/prva-stopnjaUN/Strani/default.aspx (točka 36. Pogoji o prehodih med programi).

fakultete

Pogoje prehoda in obveznosti, ki jih mora opraviti kandidat, določi Komisija za študijske zadeve fakultete.
Prehod z višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994, ter z višješolskih programov po zakonu za
višješolske študijske programe, ki je veljal po letu 1995, na dodiplomski univerzitetni študijski program Gradbeništvo in
Prometno inženirstvo ni mogoč.
V primeru omejitve vpisa se kandidati, ki so se prijavili za vpis v višji letnik v skladu z Merili za prehode med
študijskimi programi, izberejo na osnovi števila ECTS točk izpitov, ki so se jim priznali na ŠP, v katerega se želijo
vpisati.
Vpisna mesta

Gradbeništvo UN (2. letnik)
Gradbeništvo UN (3. letnik)
Prometno inženirstvo UN (2. letnik)
Prometno inženirstvo UN (3. letnik)

Redni
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.

Izredni
-

-

-

-

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ARHITEKTURA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Arhitektura se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus nadarjenosti.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− uspeh pri preizkusu nadarjenosti
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
20 % točk,
20 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− uspeh pri preizkusu nadarjenosti
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

60 % točk,
15 % točk,
20 % točk,
5 % točk.

Preizkus nadarjenosti
Preizkus nadarjenosti bo izveden s pisno oziroma z risarsko nalogo ter kratkim intervjujem.
Preizkus nadarjenosti v prvem prijavnem roku bo 27. junija 2016.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku na študijskem programu še prosta mesta,
bo preizkus nadarjenosti v drugem prijavnem roku 7. septembra 2016.
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Če bodo po končanem izbirnem postopku v drugem prijavnem roku na študijskem programu še razpisana
vpisna mesta, se lahko v tretjem prijavnem roku prijavijo kandidati, ki so preizkus nadarjenosti opravili v
prvem ali drugem roku. V tretjem prijavnem roku se preizkus nadarjenost ne bo izvajal.
Opravljen preizkus nadarjenosti velja samo za tekoče študijsko leto.
Vpisna mesta
Redni
40

Arhitektura – univerzitetni program

Izredni
-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Prehodi med programi so mogoči skladno z Zakonom o visokem šolstvu in Merili za prehode med študijskimi
programi. Pri prehodu v dodiplomski univerzitetni študijski program iz drugih študijskih programov mora kandidat
upoštevati pravila, ki veljajo za način študija, v katerega se želi vpisati (število vpisnih mest, idr.). Za prehod med
študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja po študijskem programu, v katerega se je vpisal, in
nadaljevanje izobraževanja po novem študijskem programu. Prehodi so objavljeni v Vlogi za akreditacijo
univerzitetnega
študijskega
programa
Arhitektura
na
spletni
strani
fakultete
http://www.fgpa.um.si/izobrazevalna-dejavnost/studijski-programi/arhitektura/prva-stopnja/Strani/default.aspx (točka
36. Pogoji o prehodih med programi).
Pogoje prehoda in obveznosti, ki jih mora opraviti kandidat, določi Komisija za študijske zadeve fakultete.
Prehod iz višješolskih programov po zakonu za višješolske študijske programe, ki je veljal po letu 1995, na dodiplomski
univerzitetni študijski program Arhitektura ni možen.
V primeru omejitve vpisa se kandidati, ki so se prijavili za vpis v višji letnik v skladu z Merili za prehode med
študijskimi programi, izberejo na osnovi števila ECTS točk izpitov, ki so se jim priznali na ŠP, v katerega se želijo
vpisati.
Vpisna mesta

Arhitektura UN (2. letnik)
Arhitektura UN (3. letnik)

Redni
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.

Izredni
-

-

VISOKOŠOLSKA STROKOVNA ŠTUDIJSKA PROGRAMA PRVE STOPNJE
GRADBENIŠTVO
PROMETNO INŽENIRSTVO
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Izbirni moduli
Visokošolski strokovni študijski program Gradbeništvo ima štiri module (študent izbere v 3. letniku):
Operativno gradbeništvo, Prometne gradnje, Gradbene konstrukcije, Hidrotehnika.
Visokošolski strokovni študijski program Prometno inženirstvo ima dva modula (študent izbere v 2. letniku):
Cestni promet, Železniški promet.
Če je na posameznem modulu na študijskem programu Gradbeništvo, ki se izvajajo v Celju, vpisanih manj
kot 10 študentov, se ti študenti priključijo študentom (na enakem modulu) na sedežu fakultete v Mariboru.
Navedeno velja za generacije vpisa v 1. letnik do študijskega leta 2015/2016.

199

UNIVERZA V MARIBORU
Vpisni pogoji
V visokošolska strokovna študijska programa Gradbeništvo in Prometno inženirstvo se lahko vpiše, kdor je
opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno
maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Izredni študij
Center za izredni študij je v Mariboru, na sedežu Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in
arhitekturo, Smetanova 17, tel. (02) 229-43-10. Izredni študij bo organiziran, če se bo vpisalo dovolj
kandidatov. Če bo na posamezni program vpisanih do vključno 9 kandidatov, se bo izredni študij organiziral
mentorsko, če bo vpisanih od vključno 10 ali več kandidatov, pa bodo organizirana predavanja.
Vpisna mesta
Gradbeništvo – visokošolski strokovni program
– Maribor
– Celje
Prometno inženirstvo – visokošolski strokovni
program

Redni

Izredni

60
30

40
-

40

40

Najmanjše število vpisanih študentov, za katere se bo redni študij na enoti v Celju še izvajal, je 10. Če se bo
vpisalo manj kot 10 študentov, ostanejo ti študenti vpisani na enoti v Celju, pri študijskem procesu pa se
priključijo študentom na sedežu fakultete v Mariboru. Navedeno velja za vse letnike od generacije vpisa v 1.
letnik 2016/2017.
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Prehodi so objavljeni v Vlogi za akreditacijo visokošolskega strokovnega študijskega programa Gradbeništvo na spletni
strani
fakultete
http://www.fgpa.um.si/izobrazevalna-dejavnost/studijski-programi/gradbenistvo/prva-stopnjaVS/Strani/default.aspx (točka 4.10) in v Vlogi za akreditacijo visokošolskega strokovnega študijskega programa
http://www.fgpa.um.si/izobrazevalna-dejavnost/studijskiPrometno inženirstvo na spletni strani fakultete
programi/prometno-inzenirstvo/prva-stopnja-VS/Strani/default.aspx (točka 4.10).
V primeru omejitve vpisa se kandidati, ki so se prijavili za vpis v višji letnik v skladu z Merili za prehode med
študijskimi programi, izberejo na osnovi števila ECTS točk izpitov, ki so se jim priznali na ŠP, v katerega se želijo
vpisati.
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Vpisna mesta
Gradbeništvo VS (2. letnik)

– Maribor
– Celje
Gradbeništvo VS (3. letnik)

– Maribor
– Celje
Prometno inženirstvo VS (2. letnik)
Prometno inženirstvo VS (3. letnik)

Redni

Izredni

Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.

Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.

Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije..
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.

Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
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Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije..

UNIVERZA V MARIBORU

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO
Smetanova ul. 17, 2000 Maribor
Tel.: (02) 229-44-06
E-pošta: referat.fkkt@um.si
Spletna stran: www.fkkt.um.si
Informativno mesto: Smetanova ul. 17.

Fakulteta izvaja izobraževanje za pridobitev univerzitetne izobrazbe po študijskih programih prve stopnje
Kemija in Kemijska tehnologija ter izobraževanje za pridobitev visoke strokovne izobrazbe po študijskem
programu Kemijska tehnologija.
UNIVERZITETNA ŠTUDIJSKA PROGRAMA PRVE STOPNJE
KEMIJA
KEMIJSKA TEHNOLOGIJA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetna študijska programa Kemija in Kemijska tehnologija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega
predmeta matematika oziroma tuj jezik, če je matematiko že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Kemija – univerzitetni program
Kemijska tehnologija – univerzitetni program

Redni
40
80

Izredni
-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Skladno z Zakonom o visokem šolstvu in Merilih za prehode med študijskimi programi se s prehodom razume
prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, ter nadaljevanje izobraževanja v
novem študijskem programu, v katerem se vse ali del obveznosti, ki jih je študent že opravil v prvem študijskem
programu, priznajo kot opravljene obveznosti drugega študijskega programa. Za prehod iz prejšnjega odstavka se ne
šteje sprememba študijskega programa ali smeri zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu ali
smeri.
1. Prehodi iz univerzitetnih študijskih programov (pred sprejetjem ZVIS leta 2004) in iz (bolonjskih)
univerzitetnih študijskih programov prve stopnje
Študentom univerzitetnih študijskih programov Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in sorodnih univerzitetnih
študijskih programov (kemija, kemijska tehnologija, kemijska tehnika, procesna tehnika, biokemijska tehnika,
dvopredmetni pedagoški študijski program kemija in…, dvopredmetni študijski program izobraževalna kemija in...), ki
izpolnjujejo pogoje za vpis v predlagani študijski program, se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če
želijo diplomirati v novem programu.
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2. Prehodi iz visokošolskih strokovnih študijskih programov (pred sprejetjem ZVIS leta 2004) in iz visokošolskih
strokovnih študijskih programov prve stopnje
Študenti visokošolskih strokovnih programov Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in sorodnih visokošolskih
strokovnih študijskih programov (kemija, kemijska tehnologija, kemijska tehnika, procesna tehnika in biokemijska
tehnika), ki izpolnjujejo pogoje za vpis v v predlagani študijski program, lahko na podlagi predloženih dokazil preidejo
v ustrezni letnik predlaganega študijskega programa. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če
želijo diplomirati v novem programu.
3. Prehodi iz višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994
Diplomanti višješolskih programov sprejetih pred letom 1994 iz sorodnih študijskih področij (kemija, kemijska
tehnologija, kemijska tehnika, procesna tehnika in biokemijska tehnika) in imajo 3 leta delovnih izkušenj lahko preidejo
v 3. letnik predlaganega študijskega programa.
4. Prehodi iz višješolskih študijskih programov po letu 1995
Prehodi iz višješolskih strokovnih programov po zakonu za višješolske študijske programe, ki je veljal po letu 1995,
niso možni.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati, ki so se prijavili za vpis v višji letnik v skladu z Merili za
prehode med študijskimi programi, izbrani na osnovi števila ECTS točk izpitov, ki so se jim priznali na študijskem
programu, v katerega se želijo vpisati.
Vpisna mesta
Redni
5
5
7
6

Kemija UN (2. letnik)
Kemija UN (3. letnik)
Kemijska tehnologija UN (2. letnik)
Kemijska tehnologija UN (3. letnik)

Izredni
-

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
KEMIJSKA TEHNOLOGIJA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Kemijska tehnologija se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni
izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta
Kemijska tehnologija – visokošolski strokovni
program

Redni

Izredni

50

-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Skladno z Zakonom o visokem šolstvu in Merilih za prehode med študijskimi programi se s prehodom razume
prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, ter nadaljevanje izobraževanja v
novem študijskem programu, v katerem se vse ali del obveznosti, ki jih je študent že opravil v prvem študijskem
programu, priznajo kot opravljene obveznosti drugega študijskega programa. Za prehod iz prejšnjega odstavka se ne
šteje sprememba študijskega programa ali smeri zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu ali
smeri.
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1. Prehodi iz univerzitetnih študijskih programov (pred sprejetjem ZVIS leta 2004) in iz (bolonjskih)
univerzitetnih študijskih programov prve stopnje
Študentom univerzitetnih študijskih programov Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in sorodnih univerzitetnih
študijskih programov (kemija, kemijska tehnologija, kemijska tehnika, procesna tehnika, biokemijska tehnika,
dvopredmetni pedagoški študijski program kemija in…, dvopredmetni študijski program izobraževalna kemija in...), ki
izpolnjujejo pogoje za vpis v predlagani študijski program, se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če
želijo diplomirati v novem programu.
2. Prehodi iz visokošolskih strokovnih študijskih programov (pred sprejetjem ZVIS leta 2004) in iz visokošolskih
strokovnih študijskih programov prve stopnje
Študenti visokošolskih strokovnih programov Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in sorodnih visokošolskih
strokovnih študijskih programov (kemija, kemijska tehnologija, kemijska tehnika, procesna tehnika in biokemijska
tehnika), ki izpolnjujejo pogoje za vpis v v predlagani študijski program, lahko na podlagi predloženih dokazil preidejo
v ustrezni letnik predlaganega študijskega programa. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če
želijo diplomirati v novem programu.
3. Prehodi iz višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994
Diplomanti višješolskih programov sprejetih pred letom 1994 iz sorodnih študijskih področij (kemija, kemijska
tehnologija, kemijska tehnika, procesna tehnika in biokemijska tehnika) in imajo 3 leta delovnih izkušenj lahko preidejo
v 3. letnik predlaganega študijskega programa.
4. Prehodi iz višješolskih študijskih programov po letu 1995
Prehodi iz višješolskih strokovnih programov po zakonu za višješolske študijske programe, ki je veljal po letu 1995,
niso možni.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati, ki so se prijavili za vpis v višji letnik v skladu z Merili za
prehode med študijskimi programi, izbrani na osnovi števila ECTS točk izpitov, ki so se jim priznali na študijskem
programu, v katerega se želijo vpisati.
Vpisna mesta
Kemijska tehnologija VS (2. letnik)
Kemijska tehnologija VS (3. letnik)

Redni
6
5
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Izredni
-
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FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE
Pivola 10, 2311 Hoče
Tel.: (02) 320-90-00
Spletna stran: www.fk.uni-mb.si/fkbv/
Informativno mesto: Pivola 10, Hoče, tel. (02) 320-90-19.
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede bo v študijskem letu 2016/2017 izvajala na zgoraj navedenem
naslovu:
− univerzitetni študijski program prve stopnje Agrikultura in okolje,
− visokošolske strokovne študijske programe prve stopnje: Agronomija - okrasne rastline, zelenjava in
poljščine, Biosistemsko inženirstvo, Ekološko kmetijstvo, Vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo ter
Živinoreja.
V Murski Soboti na lokaciji Rakičan, Lendavska ul. 3, 9000 Murska Sobota pa se bo v študijskem letu
2016/2017 izvajal visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Management v agroživilstvu in
razvoj podeželja.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE AGRIKULTURA IN OKOLJE
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Agrikultura in okolje se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c ) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

60 % točk,
40 % točk;
40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Agrikultura in okolje – univerzitetni program

Redni
35
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Izredni
-
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VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI PRVE STOPNJE
AGRONOMIJA - OKRASNE RASTLINE, ZELENJAVA IN POLJŠČINE
BIOSISTEMSKO INŽENIRSTVO
EKOLOŠKO KMETIJSTVO
MANAGEMENT V AGROŽIVILSTVU IN RAZVOJ PODEŽELJA(dislocirana enota Rakičan)
VINOGRADNIŠTVO, VINARSTVO IN SADJARSTVO
ŽIVINOREJA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V navedene visokošolske strokovne študijske programe se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v
kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta
Agronomija – okrasne rastline, zelenjava in
poljščine – visokošolski strokovni program
Biosistemsko inženirstvo – visokošolski strokovni
program
Ekološko kmetijstvo – visokošolski strokovni
program
Management v agroživilstvu in razvoj podeželja –
visokošolski strokovni program (Rakičan)
Vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo –
visokošolski strokovni program
Živinoreja – visokošolski strokovni program

Redni

Izredni

40

-

40

-

30

-

40

-

40

-

35

-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
VPIS V 3. LETNIK
Diplomanti višješolskih programov, sprejetih pred letom 1994 iz sorodnih študijskih področij (biotehniške vede), ki
imajo 3 leta ustreznih delovnih izkušenj, lahko preidejo v 3. letnik. Diplomanti iz drugih strokovnih področij lahko
preidejo v 3. letnik, če imajo 5 let delovnih izkušenj, med študijem pa morajo opraviti še diferencialne izpite iz vsebin
prvih dveh letnikov glede na manjkajoča znanja (npr. Botanika, Pedologija, Osnove rastlinske pridelave, Osnove
vrtnarstva, Osnove ekološkega kmetijstva, …).
Če bo število prijavljenih kandidatov – diplomantov višješolskega študija večje od števila prostih mest, bo za izbor
upoštevana povprečna ocena opravljenih izpitov v predhodnem študiju.
Vpisna mesta
Agronomija – okrasne rastline, zelenjava in poljščine
VS (3. letnik)
Ekološko kmetijstvo VS (3. letnik)

Redni

Izredni

10

-

10

-
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FAKULTETA ZA LOGISTIKO
Mariborska cesta 7, 3000 Celje
Tel.: (03) 428-53-02
E-pošta: info.fl@um.si
Spletna stran: http://fl.um.si/
Informativno mesto: Mariborska cesta 7.

Fakulteta izvaja univerzitetni študijski program prve stopnje Logistika sistemov in visokošolski strokovni
študijski program prve stopnje Gospodarska in tehniška logistika.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE LOGISTIKA SISTEMOV
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V študijski program Logistika sistemov se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov: matematika, tuj jezik, elektrotehnika, računalništvo, fizika ali mehanika; izbrani predmet ne
sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Redni in izredni študij
Fakulteta bo izvajala v študijskem letu 2016/2017 redni in izredni študij v Celju.
Višina prispevka za izredni študij bo določena in objavljena konec avgusta 2016.
Vpisna mesta
Redni
70

Logistika sistemov – univerzitetni program

Izredni
30

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
VPIS V 3. LETNIK
V 3. letnik univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Logistika sistemov se lahko vpišejo:
a) Diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih pred 1. 1. 1994, tehnične, ekonomske, organizacijske,
upravno-pravne, obramboslovne in varstvoslovne usmeritve ob upoštevanju naslednjih pogojev:
- tri leta delovnih izkušenj,
- v času študija morajo opraviti diferencialne izpite (če se jim ne priznajo), ki jih določi študijska komisija Senata
Fakultete za logistiko.
b) Diplomanti visokošolskih strokovnih študijskih programov tehnične, naravoslovne, ekonomske, organizacijske,
upravno-pravne in obramboslovne usmeritve. Ti kandidati morajo opraviti diferencialne izpite (če se jim ne
priznajo), ki jih določi študijska komisija Senata Fakultete za logistiko.
c) Diplomanti sorodnih univerzitetnih študijskih programov (pred sprejetjem Zakona o visokem šolstvu 2004 in
bolonjskih študijskih programov prve stopnje) s področja tehnične, naravoslovne, ekonomske, organizacijske,
upravne, pravne, obramboslovne usmeritve (bolonjskih in tistih, sprejetih pred ZVIS 2004), ki izpolnjujejo pogoje za
vpis v predlagani študijski program. Komisija za študijske zadeve Fakultete za logistiko določi manjkajoče
obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
Če bo prijav več kot je razpisanih mest, bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno opravljenih obveznosti (izpiti
in diploma) v predhodnem študiju.
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Vpisna mesta
Redni
10

Logistika sistemov UN (3. letnik)

Izredni
10

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
GOSPODARSKA IN TEHNIŠKA LOGISTIKA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. V šestem
semestru imajo študenti cel semester obvezno praktično usposabljanje.
Vpisni pogoji
V študijski program Gospodarska in tehniška logistika se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v
kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Redni in izredni študij
Fakulteta bo izvajala v študijskem letu 2016/2017 redni in izredni študij v Celju.
Višina prispevka za izredni študij bo določena in objavljena konec avgusta 2016.
Vpisna mesta
Gospodarska in tehniška logistika – visokošolski
strokovni program

Redni

Izredni

120

40

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
VPIS V 2. LETNIK
Diplomanti višješolskega strokovnega študija, ki so končali izobraževanje za pridobitev višješolske strokovne izobrazbe
tehnične, ekonomske, organizacijske, upravno-pravne usmeritve po zakonu za višješolske študijske programe, ki je
veljal po letu 1995, se lahko vpišejo v 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje
Gospodarska in tehniška logistika pod pogoji:
- da so dosegli povprečno oceno opravljenih obveznosti najmanj 8,
- da imajo opravljen zaključni izpit, poklicno maturo ali splošno maturo po štiriletnem srednješolskem programu.
Vsi kandidati morajo v 2. letniku opraviti diferencialne izpite, ki jih določi študijska komisija Senata Fakultete za
logistiko.
Če bo prijav več kot je razpisanih mest, bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno obveznosti (izpiti in diploma)
v predhodnem študiju.
Vpisna mesta
Redni
Izredni
Gospodarska in tehniška logistika VS (2. letnik)
10
15
VPIS V 3. LETNIK
V 3. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Gospodarska in tehniška logistika se lahko
vpišejo:
a) Diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih pred 1. 1. 1994, tehnične, ekonomske, organizacijske,
upravno-pravne, obramboslovne in varstvoslovne usmeritve ob upoštevanju naslednjih pogojev:
− tri leta delovnih izkušenj,
− v času študija morajo opraviti diferencialne izpite (če se jim ne priznajo), ki jih določi študijska komisija Senata
Fakultete za logistiko.
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b) Diplomanti visokošolskih študijskih programov tehnične, naravoslovne, ekonomske, organizacijske in upravnopravne usmeritve. Ti kandidati morajo opraviti diferencialne izpite (če se jim ne priznajo), ki jih določi študijska
komisija Senata Fakultete za logistiko.
c) Diplomanti sorodnih univerzitetnih študijskih programov (pred sprejetjem Zakona o visokem šolstvu 2004 in
bolonjskih študijskih programov prve stopnje) s področja tehnične, naravoslovne, ekonomske, organizacijske,
upravno-pravne in obramboslovne usmeritve (bolonjskih in tistih, sprejetih pred ZVIS 2004), ki izpolnjujejo pogoje
za vpis v predlagani študijski program. Komisija za študijske zadeve Fakultete za logistiko določi manjkajoče
obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
Če bo prijav več kot je razpisanih mest, bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno obveznosti (izpiti in diploma)
v predhodnem študiju.
Vpisna mesta
Redni
Izredni
Gospodarska in tehniška logistika VS (3. letnik)
10
10
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FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Tel.: (02) 229-38-44
E-pošta: dekanat.fnm@um.si
Spletna stran: www.fnm.um.si/
Informativno mesto: Koroška cesta 160.

Fakulteta bo v študijskem letu 2016/2017 razpisala enoviti magistrski program druge stopnje Predmetni
učitelj in štiri enopredmetne univerzitetne študijske programe prve stopnje.
ENOVITI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE PREDMETNI UČITELJ
Trajanje študija
Študij traja pet let in obsega 300 kreditnih točk po ECTS.
Študijske povezave dvopredmetnih usmeritev
Kandidat obvezno izbere dve predmetni usmeritvi, s katerima se specializira za določeno predmetno
študijsko področje.
Na izbiro so naslednje usmeritve: izobraževalna biologija, izobraževalna fizika, izobraževalna kemija,
izobraževalna matematika, izobraževalna tehnika in izobraževalno računalništvo.
Predmetne usmeritve je mogoče poljubno medsebojno vezati. To pomeni, da kandidat izmed razpisanih
predmetnih usmeritev izbere poljubni dve, ki skupaj tvorita celoto. Kandidati morajo v prijavi navesti obe
izbrani predmetni usmeritvi kot eno željo.
Vpisni pogoji
V enoviti magistrski študijski program Predmetni učitelj se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je opravil že pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) pa glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz matematike v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

20 % točk,
20 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

−

Vpisna mesta
Predmetni učitelj – enoviti magistrski študijski
program
Dvopredmetne usmeritve:
− izobraževalna biologija
− izobraževalna fizika
− izobraževalna kemija
− izobraževalna matematika
− izobraževalna tehnika
− izobraževalno računalništvo

Redni

Izredni

30
15
20
30
10
15

-
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UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE BIOLOGIJA
Trajanje študija
Študij traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni enopredmetni študijski program Biologija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je opravil že pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a), b) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta
Biologija – univerzitetni program

Redni
30

Izredni
-

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE EKOLOGIJA Z NARAVOVARSTVOM
Trajanje študija
Študij traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni enopredmetni študijski program Ekologija z naravovarstvom se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je opravil že pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a), b) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta
Ekologija z naravovarstvom – univerzitetni
program

Redni

Izredni

30

-

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE FIZIKA
Trajanje študija
Študij traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Fizika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je opravil že pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
211

60 % točk,
40 % točk;

UNIVERZA V MARIBORU
kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz matematike v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

20 % točk,
20 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Fizika – univerzitetni program

Redni
20

Izredni
-

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE MATEMATIKA
Trajanje študija
Študij traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Matematika se lahko vpiše, kdor je opravil splošno maturo ali je pred 1. 6.
1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri matematiki v 3. in 4. letniku

60 % točk,
20 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Matematika – univerzitetni program

Redni
40

Izredni
-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru na osnovi predmetnika in
dokazil o opravljenih obveznostih iz dosedanjega študija določi, katere obveznosti na univerzitetnem študijskem
programu prve stopnje se jim v celoti ali deloma priznajo in katere dodatne študijske obveznosti morajo opraviti. Če bo
na študijski program prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih mest, bodo kandidati izbrani glede na produkt števila
opravljenih ECTS točk dosedanjega študija in povprečne ocene dosedanjega študija.
Kandidati morajo za vpis po merilih za prehode izpolnjevati splošne pogoje in z določbami po merilih za prehode
določene pogoje za vpis na posamezni študijski program.
Vpisni pogoji
Določbe po merilih za prehode na posamezen študijski program so objavljene na spletni strani fakultete
http://fnm.um.si/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=26&lang=sl Študij/dodiplomski/študijski programi.
Vpisna mesta
Redni
Izredni
Ekologija z naravovarstvom UN (2. letnik)
2
Ekologija z naravovarstvom UN (3. letnik)
2
Biologija UN (2. letnik)
2
Biologija UN (3. letnik)
2
Matematika UN (2. letnik)
4
Matematika UN (3. letnik)
4
Fizika UN (2. letnik)
2
Fizika UN (3. letnik)
2
-
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FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE
Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj
Tel.: (04) 237-42-22
(04) 237-42-15
E-pošta: vs@fov.uni-mb.si; un@fov.uni-mb.si
Spletna stran: http://www.fov.uni-mb.si
Informativno mesto: Kidričeva cesta 55a.

Fakulteta za organizacijske vede bo v študijskem letu 2016/2017 izvajala študijske programe prve stopnje.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI PRVE STOPNJE
ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT POSLOVNIH IN DELOVNIH SISTEMOV
ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT KADROVSKIH IN IZOBRAŽEVALNIH SISTEMOV
ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT INFORMACIJSKIH SISTEMOV
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V navedene univerzitetne študijske programe se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov. Izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi.
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Redni študij
Predmeti se bodo izvajali do 55% na daljavo v obliki e-izobraževanja.
Fakulteta za organizacijske vede izvaja redni študij v Kranju.
Vpisna mesta
Redni

Izredni

40

-

40

-

40

-

Organizacija in management poslovnih in
delovnih sistemov – univerzitetni program
Organizacija in management kadrovskih in
izobraževalnih sistemov – univerzitetni program
Organizacija in management informacijskih
sistemov – univerzitetni program
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE

Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
Prehodi med programi so mogoči tudi znotraj programov prve stopnje Fakultete za organizacijske vede in drugih
fakultet skladno z Zakonom o visokem šolstvu in Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi.
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Prehodi med univerzitetnimi študijskimi programi prve stopnje
Študentom univerzitetnih študijskih programov Fakultete za organizacijske vede (FOV) in sorodnih univerzitetnih
študijskih programov prve stopnje (organizacijske vede, poslovne in upravne vede, ekonomske vede, družboslovne
vede, pravne vede, informacijske vede), ki izpolnjujejo pogoje za vpis v nove študijske programe FOV se določijo
manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
Vpisna mesta
Redni
Izredni
Organizacija in management poslovnih in delovnih
10
sistemov UN (2. letnik)
Organizacija in management kadrovskih in
10
izobraževalnih sistemov UN (2. letnik)
Organizacija in management informacijskih sistemov
10
UN (2. letnik)
V primeru prevelikega števila kandidatov se upošteva povprečna ocena izpitov na dosedanjem študijskem programu.

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI PRVE STOPNJE
ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT POSLOVNIH IN DELOVNIH SISTEMOV
ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT KADROVSKIH IN IZOBRAŽEVALNIH SISTEMOV
ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT INFORMACIJSKIH SISTEMOV
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V navedene visokošolske strokovne študijske programe se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v
kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Redni in izredni študij
Predmeti se bodo izvajali do 55 % na daljavo v obliki e-izobraževanja.
Fakulteta za organizacijske vede izvaja redni študij v Kranju.
Izredni študij bo organiziran na sedežu fakultete v Kranju, če se bo v 1. letnik posameznega študijskega
programa vpisalo najmanj 12 študentov. Študijski program bo v višjem letniku izveden v obliki predavanj ali
konzultacij, odvisno od števila vpisanih študentov na predmet.
Višina prispevka za izredni študij bo znana v začetku julija 2016.
Vpisna mesta
Redni

Izredni

60

30

60

30

60

30

Organizacija in management poslovnih in
delovnih sistemov – visokošolski strokovni
program
Organizacija in management kadrovskih in
izobraževalnih sistemov – visokošolski strokovni
program
Organizacija in management informacijskih
sistemov – visokošolski strokovni program
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NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
Prehodi med programi so mogoči tudi znotraj programov prve stopnje Fakultete za organizacijske vede (FOV) in drugih
fakultet skladno z Zakonom o visokem šolstvu in Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi.
Prehodi med visokošolskimi strokovnimi programi prve stopnje:
Študentom visokošolskih strokovnih programov FOV in sorodnih visokošolskih strokovnih programov prve stopnje
(organizacijske vede, poslovne in upravne vede, ekonomske vede, družboslovne vede, pravne vede, informacijske vede)
se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
Prehodi med univerzitetnimi študijskimi programi in visokošolskimi študijskimi programi prve stopnje:
Študentom univerzitetnih študijskih programov FOV in sorodnih univerzitetnih študijskih programov prve
stopnje(organizacijske vede, poslovne in upravne vede, ekonomske vede, družboslovne vede, pravne vede,
informacijske vede) se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
Vpisna mesta
Organizacija in management kadrovskih in
izobraževalnih sistemov VS (2. letnik)
Organizacija in management informacijskih sistemov
VS (2. letnik)
Organizacija in management poslovnih in delovnih
sistemov VS (2. letnik)

Redni

Izredni

10

-

10

-

10

-

V primeru prevelikega števila kandidatov se upošteva povprečna ocena izpitov na dosedanjem študijskem programu.

215

UNIVERZA V MARIBORU

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
Smetanova ul. 17, 2000 Maribor
Tel.: (02) 220-75-06
(02) 220-75-04
Spletna stran: www.fs.uni-mb.si
Informativno mesto: Smetanova ul. 17.
Fakulteta izvaja izobraževanje za pridobitev univerzitetne izobrazbe po študijskih programih prve stopnje:
− Strojništvo;
− Gospodarsko inženirstvo - smer strojništvo,
− Mehatronika,
− Tehniško varstvo okolja,
− Oblikovanje in tekstilni materiali
in izobraževanje za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe po študijskih programih prve stopnje:
− Strojništvo,
− Mehatronika,
− Tehnologije tekstilnega oblikovanja.
Vsi podatki o študijskih programih Gospodarsko inženirstvo – smer strojništvo in Mehatronika so navedeni v
posebnem sklopu tega razpisa.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE STROJNIŠTVO
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Smeri študija
Na univerzitetnem študijskem programu Strojništvo sta prva dva letnika enotna. V tretjem letniku pa študenti
izbirajo eno od treh smeri Energetsko, procesno in okoljsko strojništvo, Konstrukterstvo ali Proizvodne
tehnologije in sistemi.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Strojništvo se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov: mehanika, fizika, matematika, računalništvo, elektrotehnika, tuj jezik ali likovna teorija;
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Strojništvo – univerzitetni program

Redni
100

216

Izredni
-
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NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Prehodi med programi so mogoči znotraj programov prve stopnje Fakultete za strojništvo in drugih fakultet skladno z
Zakonom o visokem šolstvu in Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi.
Prehodi iz univerzitetnih študijskih programov (pred sprejetjem Zakona o visokem šolstvu iz leta 2004) in iz
univerzitetnih programov prve stopnje
Študentom univerzitetnih študijskih programov Fakultete za strojništvo in sorodnih univerzitetnih študijskih programov
prve stopnje (Strojništvo, Gospodarsko inženirstvo, Mehatronika), ki izpolnjujejo pogoje za vpis v nove študijske
programe Fakultete za strojništvo, se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v
novem programu.
Prehodi iz visokošolskih strokovnih študijskih programov (pred sprejetjem Zakona o visokem šolstvu iz leta
2004) in iz visokošolskih strokovnih študijskih programov prve stopnje
Študenti visokošolskih strokovnih študijskih programov Fakultete za strojništvo in sorodnih visokošolskih strokovnih
študijskih programov prve stopnje (Strojništvo, Mehatronika), ki izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetne študijske
programe prve stopnje, se lahko na podlagi predloženih dokazil vpišejo v ustrezni letnik univerzitetnih programov
Fakultete za strojništvo. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem
programu.
Prehodi med višješolskimi programi, sprejetimi pred letom 1994, in univerzitetnimi študijskimi programi prve
stopnje
Diplomanti višješolskih programov, sprejetih pred letom 1994, iz sorodnih študijskih področij (strojništvo), ki imajo
najmanj 3 leta delovnih izkušenj, se lahko vpišejo v 3. letnik. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo
opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
Prehodi med višješolskimi programi po zakonu za višješolske študijske programe, ki je veljal po letu 1995, in
univerzitetnimi študijskimi programi prve stopnje
Prehod v drugi letnik univerzitetnega programa prve stopnje je mogoč tudi za diplomante višješolskih študijskih
programov (po zakonu za višješolske študijske programe, ki je veljal po letu 1995) iz sorodnih študijskih področij
(strojništvo), če izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski program prve stopnje. Določijo se jim diferencialni
izpiti iz znanj, ki jih niso pridobili v predhodnih študijskih programih, ki jih morajo opraviti pred vpisom v 3. letnik.
Če učne vsebine (predmeti in druge sestavine študijskega programa) iz študentovega dosedanjega študija ne pokrivajo v
ustreznem obsegu vsebin izbrane študijske usmeritve oziroma smeri v univerzitetnem študijskem programu prve stopnje
Strojništvo, v katero se želi vpisati kandidat, mu lahko Komisija za študijske zadeve predpiše dodatne obveznosti iz
študijskega programa in rok, v katerem mora izpolniti te obveznosti kot pogoj za vpis v ustrezni letnik univerzitetnega
študijskega programa prve stopnje Strojništvo. Kandidat mora izpolniti tudi druge zahteve, določene s študijskim
programom in njegovo izvedbo.
Izbira kandidatov ob omejitvi vpisa bo temeljila na povprečni oceni študija.
Vpisna mesta
Strojništvo UN (2. letnik)
Strojništvo UN (3. letnik)

Redni
10
10

Izredni
-

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE STROJNIŠTVO
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Smeri študija
Na visokošolskem strokovnem študijskem programu Strojništvo, je prvi letnik enoten, v 2. letniku pa
študenti izberejo eno od treh smeri: Energetsko, procesno in okoljsko strojništvo, Konstrukterstvo ali
Proizvodno strojništvo.
Vpisni pogoji
Na visokošolski strokovni študijski program Strojništvo se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v
kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
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Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Izredni študij
Izredni študij se bo izvajal na sedežu Fakultete za strojništvo v Mariboru, Smetanova 17, tel.: (02) 220-7505, če bo v prvi letnik vpisanih najmanj 15 študentov.
Vpisna mesta
Redni
100

Strojništvo – visokošolski strokovni program

Izredni
20

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Prehodi med programi so mogoči znotraj programov prve stopnje Fakultete za strojništvo in drugih fakultet skladno z
Zakonom o visokem šolstvu in Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi. Študenti vpisani pred
uvedbo novih študijskih programov za pridobitev izobrazbe, ki imajo pravico do ponavljanja in zaradi postopnega
uvajanja novih študijskih programov ne morejo ponavljati letnika po programu v katerega so se vpisali, preidejo v nov
program, pod enakimi pogoji kot študenti novih programov.
Prehodi iz visokošolskih strokovnih študijskih programov (pred sprejetjem Zakona o visokem šolstvu iz leta
2004) in iz (bolonjskih) visokošolskih strokovnih programov prve stopnje
Študenti visokošolskih strokovnih študijskih programov Fakultete za strojništvo in sorodnih visokošolskih strokovnih
študijskih programov prve stopnje s širšega področja tehniških ved, gospodarskega inženirstva, mehatronike, fizike in
matematike, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolske strokovne študijske programe prve stopnje, lahko na podlagi
predloženih dokazil preidejo v ustrezni letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje
Strojništvo. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
Prehodi iz univerzitetnih študijskih programov (pred sprejetjem Zakona o visokem šolstvu iz leta 2004) in iz
(bolonjskih) univerzitetnih programov prve stopnje
Študenti univerzitetnih študijskih programov Fakultete za strojništvo in sorodnih univerzitetnih študijskih programov
prve stopnje s širšega področja tehniških ved, gospodarskega inženirstva, mehatronike, fizike in matematike, ki
izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolske strokovne študijske programe prve stopnje, lahko na podlagi predloženih
dokazil preidejo v ustrezni letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Strojništvo. Določijo
se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
Prehodi med višješolskimi programi sprejetimi pred letom 1994 in visokošolskimi strokovnimi programi prve
stopnje
Diplomanti višješolskih študijskih programov s širšega področja tehniških ved, sprejetih pred letom 1994, ki imajo
najmanj 3 leta delovnih izkušenj, lahko preidejo v 3. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje
Strojništvo. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
Prehodi med višješolskimi programi po zakonu za višješolske študijske programe, ki je veljal po letu 1995, in
visokošolskimi strokovnimi študijskimi programi prve stopnje
Prehod v 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje je mogoč tudi za diplomante
višješolskih študijskih programov (po zakonu za višješolske študijske programe, ki je veljal po letu 1995) iz sorodnih
študijskih programov s širšega področja tehniških ved, gospodarskega inženirstva in mehatronike, če izpolnjujejo
pogoje za vpis v visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Strojništvo. Določijo se jim diferencialni izpiti iz
znanj, ki jih niso pridobili v predhodnih študijskih programih, in jih morajo opraviti pred vpisom v 3. letnik. V 2. in 3.
letniku se jim lahko priznajo nekateri strokovni predmeti glede na strokovna znanja, ki so jih pridobili v predhodnih
študijskih programih.
Izbira kandidatov ob omejitvi vpisa bo temeljila na povprečni oceni študija.
Vpisna mesta
Strojništvo VS (2. letnik)
Strojništvo VS (3. letnik)

Redni
20
20
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Izredni
10
10
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UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE TEHNIŠKO VARSTVO OKOLJA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Tehniško varstvo okolja se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov: mehanika, fizika, matematika, računalništvo, elektrotehnika, kemija, biologija ali tuj jezik;
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Redni
30

Tehniško varstvo okolja – univerzitetni program

Izredni
-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Prehodi med programi so mogoči znotraj programov prve stopnje Fakultete za strojništvo in drugih fakultet skladno z
Zakonom o visokem šolstvu in Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi. Študenti vpisani pred
uvedbo novih študijskih programov za pridobitev izobrazbe, ki imajo pravico do ponavljanja in zaradi postopnega
uvajanja novih študijskih programov ne morejo ponavljati letnika po programu v katerega so se vpisali, preidejo v nov
program, pod enakimi pogoji kot študenti novih programov.
Prehodi med univerzitetnimi študijskimi programi prve stopnje
Študentom univerzitetnih študijskih programov Fakultete za strojništvo in sorodnih univerzitetnih študijskih programov
s področja tehniških ved, proizvodnih tehnologij, arhitekture in gradbeništva, kemije, kemijske tehnologije, biologije,
tekstilstva, matematike in statistike, računalništva, varstva okolja in transportnih storitev, ki izpolnjujejo pogoje za vpis
v nove študijske programe Fakultete za strojništvo, se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo
diplomirati v novem programu.
Prehodi med visokošolskimi strokovnimi programi in univerzitetnimi programi prve stopnje
Študenti visokošolskih strokovnih programov Fakultete za strojništvo in sorodnih visokošolskih strokovnih študijskih
programov prve stopnje s področja tehniških ved, proizvodnih tehnologij, gradbeništva, kemije, kemijske tehnologije,
biologije, tekstilstva, matematike in statistike, računalništva, varstva okolja in transportnih storitev, ki izpolnjujejo
pogoje za vpis v univerzitetne študijske programe prve stopnje, lahko na podlagi predloženih dokazil preidejo v ustrezni
letnik univerzitetnih programov FS. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati
v novem programu.
Prehodi med višješolskimi programi sprejetimi pred letom 1994 in univerzitetnimi programi prve stopnje
Diplomanti višješolskih programov sprejetih pred letom 1994 s področja tehniških ved, proizvodnih tehnologij,
gradbeništva, kemije, kemijske tehnologije, biologije, tekstilstva, matematike in statistike, računalništva, varstva okolja
in transportnih storitev, ki imajo najmanj 3 leta delovnih izkušenj, lahko preidejo v 3. letnik. Določijo se jim
manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
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Prehodi med višješolskimi programi po zakonu za višješolske študijske programe, ki je veljal po letu 1995, in
univerzitetnimi študijskimi programi prve stopnje
Prehod v drugi letnik univerzitetnega programa prve stopnje Tehniško varstvo okolja je mogoč tudi za diplomante
višješolskih študijskih programov (po zakonu za višješolske študijske programe, ki je veljal po letu 1995) s področja
tehniških ved, proizvodnih tehnologij, gradbeništva, kemije, kemijske tehnologije, biologije, tekstilstva, matematike in
statistike, računalništva, varstva okolja in transportnih storitev, če izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski
program prve stopnje. Komisija za študijske zadeve in Senat FS jim predpiše diferencialne izpite iz znanj, katerih niso
pridobili v predhodnih študijskih programih, ki jih morajo opraviti pred vpisom v 3. letnik.
Izbira kandidatov ob omejitvi vpisa bo temeljila na povprečni oceni študija.
Vpisna mesta
Redni
10
10

Tehniško varstvo okolja UN (2. letnik)
Tehniško varstvo okolja UN (3. letnik)

Izredni
-

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
OBLIKOVANJE IN TEKSTILNI MATERIALI
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa) in obsega 180 kreditnih točk pa ECTS.
Smeri študija
Na univerzitetnem študijskem programu Oblikovanje in tekstilni materiali sta prva dva letnika enotna. V
tretjem letniku pa študenti izberejo eno od dveh smeri: Inženirsko oblikovanje tekstilnih materialov ali
Tekstilni materiali.
Vpisni pogoji
Na univerzitetni študijski program Oblikovanje in tekstilni materiali se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov: kemija, matematika, fizika, računalništvo ali tuj jezik; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki
ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Izredni študij
Izredni študij se bo izvajal na sedežu Fakultete za strojništvo v Mariboru, Smetanova 17, tel.: (02) 220-7505, če bo v prvi letnik vpisanih najmanj 10 študentov.
Vpisna mesta
Oblikovanje in tekstilni materiali – univerzitetni
program

Redni

Izredni

-

20

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Prehodi med programi s področja oblikovanja in tekstilstva so mogoči znotraj programov prve stopnje Fakultete za
strojništvo in drugih fakultet skladno z Zakonom o visokem šolstvu in Merili za prehode med študijskimi programi in
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drugimi predpisi. Študenti vpisani pred uvedbo novih študijskih programov za pridobitev izobrazbe, ki imajo pravico do
ponavljanja in zaradi postopnega uvajanja novih študijskih programov ne morejo ponavljati letnika po programu v
katerega so se vpisali, preidejo v nov program, pod enakimi pogoji kot študenti novih programov.
Prehodi iz univerzitetnih študijskih programov (pred sprejetjem Zakona o visokem šolstvu iz leta 2004) in iz
univerzitetnih programov prve stopnje
Študentom univerzitetnega študijskega programa Tekstilstvo in sorodnih univerzitetnih študijskih programov prve
stopnje s področja tekstilstva in oblikovanja, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski program prve
stopnje Oblikovanje in tekstilni materiali, se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo
diplomirati v novem programu.
Prehodi iz visokošolskih strokovnih študijskih programov (pred sprejetjem Zakona o visokem šolstvu iz leta
2004) in iz visokošolskih strokovnih študijskih programov prve stopnje
Študenti visokošolskih strokovnih programov s področja tekstilstva in oblikovanja in sorodnih visokošolskih strokovnih
študijskih programov prve stopnje (tekstilstvo in oblikovanje), ki izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski
program prve stopnje Oblikovanje in tekstilni materiali, lahko na podlagi predloženih dokazil preidejo v ustrezni letnik
univerzitetnih programov FS. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v
novem programu.
Prehodi med višješolskimi programi, sprejetimi pred letom 1994, in univerzitetnimi študijskimi programi prve
stopnje
Diplomanti višješolskih programov sprejetih pred letom 1994 iz sorodnih študijskih področij (tekstilstvo in
oblikovanje), ki imajo najmanj 3 leta delovnih izkušenj, lahko preidejo v 3. letnik univerzitetnega študijskega programa
prve stopnje Oblikovanje in tekstilni materiali. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo
diplomirati v novem programu.
Prehodi med višješolskimi programi po zakonu za višješolske študijske programe, ki je veljal po letu 1995, in
univerzitetnimi študijskimi programi prve stopnje
Prehod v drugi letnik univerzitetnega programa prve stopnje je mogoč tudi za diplomante višješolskih študijskih
programov (po zakonu za višješolske študijske programe, ki je veljal po letu 1995) iz sorodnih študijskih področij
(tekstilstvo in oblikovanje), če izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski program prve stopnje. Določijo se
jim diferencialni izpiti iz znanj, katerih niso pridobili v predhodnih študijskih programih, ki jih morajo opraviti pred
vpisom v 3. letnik.
V kolikor učne vsebine (predmeti in druge sestavine študijskega programa) iz študentovega dosedanjega študija ne
pokrivajo v ustreznem obsegu vsebin izbrane študijske usmeritve oz. smeri v univerzitetnem študijskem programu 1.
stopnje Oblikovanje in tekstilni materiali (po Bolonjski deklaraciji), v katero se želi vpisati kandidat, mu lahko komisija
za študijske zadeve predpiše dodatne obveznosti iz študijskega programa 1. stopnje Oblikovanje in tekstilni materiali in
rok, v katerem mora izpolniti te obveznosti. Kandidat mora izpolniti tudi druge zahteve, določene s študijskim
programom in njegovo izvedbo.
Izbira kandidatov ob omejitvi vpisa bo temeljila na povprečni oceni študija.
Vpisna mesta
Oblikovanje in tekstilni materiali UN (2. letnik)
Oblikovanje in tekstilni materiali UN (3. letnik)

Redni
-

Izredni
5
5

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
TEHNOLOGIJE TEKSTILNEGA OBLIKOVANJA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Smeri študija
Na visokošolskem strokovnem študijskem programu Tehnologije tekstilnega oblikovanja, je prvi letnik
enoten, v 2. letniku pa študenti izberejo eno od dveh smeri: Oblikovanje in razvoj izdelka ali Materiali in
tekstilne tehnologije.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Tehnologije tekstilnega oblikovanja se lahko vpiše, kdor je
opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno
maturo.
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Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta
Tehnologije tekstilnega oblikovanja –
visokošolski strokovni program

Redni

Izredni

30

-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Prehodi med programi so mogoči znotraj programov prve stopnje Fakultete za strojništvo in drugih fakultet skladno z
Zakonom o visokem šolstvu in Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi. Študenti, vpisani pred
uvedbo novih študijskih programov za pridobitev izobrazbe, ki imajo pravico do ponavljanja in zaradi postopnega
uvajanja novih študijskih programov ne morejo ponavljati letnika po programu, v katerega so se vpisali, preidejo v nov
program, pod enakimi pogoji kot študenti novih programov.
Prehodi iz visokošolskih strokovnih študijskih programov (pred sprejetjem Zakona o visokem šolstvu iz leta
2004) in iz (bolonjskih) visokošolskih strokovnih programov 1. stopnje
Študenti visokošolskih strokovnih programov Fakultete za strojništvo in sorodnih visokošolskih strokovnih študijskih
programov prve stopnje s področja tekstilstva in oblikovanja, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolske strokovne
študijske programe prve stopnje, lahko na podlagi predloženih dokazil preidejo v ustrezni letnik visokošolskega
strokovnega študijskega programa 1. stopnje Tehnologije tekstilnega oblikovanja. Določijo se jim manjkajoče
obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
Prehodi iz univerzitetnih študijskih programov (pred sprejetjem Zakona o visokem šolstvu iz leta 2004) in iz
(bolonjskih) univerzitetnih programov 1. stopnje
Študenti univerzitetnih študijskih programov Fakultete za strojništvo in sorodnih univerzitetnih študijskih programov
prve stopnje s področja tekstilstva in oblikovanja, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolske strokovne študijske
programe prve stopnje, lahko na podlagi predloženih dokazil preidejo v ustrezni letnik visokošolskega strokovnega
študijskega programa 1. stopnje Tehnologije tekstilnega oblikovanja. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih
morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
Prehodi med višješolskimi programi sprejetimi pred letom 1994 in visokošolskimi strokovnimi programi prve
stopnje
Diplomanti višješolskih študijskih programov s področja tekstilstva in oblikovanja, sprejetih pred letom 1994, ki imajo
najmanj 3 leta delovnih izkušenj, lahko preidejo v 3. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje
Tehnologije tekstilnega oblikovanja. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati
v novem programu.
Prehodi med višješolskimi programi po zakonu za višješolske študijske programe, ki je veljal po letu 1995, in
visokošolskimi strokovnimi študijskimi programi prve stopnje
Prehod v 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje je mogoč tudi za diplomante
višješolskih študijskih programov (po zakonu za višješolske študijske programe, ki je veljal po letu 1995) iz sorodnih
študijskih področij tekstilstva in oblikovanja, če izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni študijski program
prve stopnje Tehnologije tekstilnega oblikovanja.
Obvezno je kandidat dolžan opraviti pred vpisom v 3. letnik tiste izpite prvega letnika programa Tehnologije tekstilnega
oblikovanja, katerih ni opravil v predhodnih študijskih programih (do 60 ECTS). Na osnovi predloženega izpisa
opravljenih predmetov dokončanega višješolskega programa se bodo kandidatu predmeti podobnih vsebin v celoti ali
delno priznali.
Izbira kandidatov ob omejitvi vpisa bo temeljila na povprečni oceni študija.
Vpisna mesta
Tehnologije tekstilnega oblikovanja VS (2. letnik)
Tehnologije tekstilnega oblikovanja VS (3. letnik)

Redni
10
10
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Izredni
-
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FAKULTETA ZA TURIZEM
Cesta prvih borcev 36, 8250 Brežice
Tel.: (08) 205-4 0-10
Faks.:(08) 205-4 0-12
E-pošta: ft@um.si
Spletna stran: www.ft.uni-mb.si
Informativno mesto: Cesta prvih borcev 36.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE TURIZEM
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Turizem se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov: matematika, tuji jezik, zgodovina, ekonomija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je
kandidat že opravil pri poklicni maturi;
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Izredni študij
Univerzitetni študijski program Turizem se izvaja kot redni in izredni študij. Izredni študij se izvaja na
sedežu fakultete. Najmanjše število vpisanih študentov, za katere se bo izredni študij izvajal, je 10.
Vpisna mesta
Turizem – univerzitetni program

Redni
40

Izredni
15

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
Na univerzitetni študijski program je možen prehod iz naslednjih študijskih programov:
1. Prehodi iz univerzitetnih študijskih programov (pred sprejetjem ZVIS leta 2004) in iz (bolonjskih)
univerzitetnih študijskih programov prve stopnje
Študenti sorodnih univerzitetnih študijskih programov prve stopnje s področja turizma, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v
univerzitetne študijske programe prve stopnje, lahko na podlagi predloženih dokazil preidejo v ustrezni letnik
predlaganega programa FT. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v
novem programu.
2. Prehodi iz visokošolskih strokovnih študijskih programov (pred sprejetjem ZVIS leta 2004) in iz (bolonjskih)
visokošolskih strokovnih študijskih programov prve stopnje
Študenti sorodnih visokošolskih strokovnih študijskih programov prve stopnje s področja turizma, ki izpolnjujejo
pogoje za vpis v univerzitetne študijske programe prve stopnje, lahko na podlagi predloženih dokazil preidejo v ustrezni
letnik predlaganega FT. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem
programu.
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3. Prehodi iz višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994
Prehod v 2. letnik univerzitetnega študijskega programa Turizem je možen tudi za diplomante sorodnih višješolskih
strokovnih študijskih programov s področja storitvenih, družboslovnih, upravnih, poslovnih in humanističnih ved, v
kolikor izpolnjujejo pogoje za vpis v študijski program in se jim kot obvezne predmete v tem študijskem programu
prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS točk) iz prejšnjega študijskega programa. Ob tem se jim določijo
manjkajoče obveznosti, ki jih morajo kandidati v obliki diferencialnih izpitov opraviti pred vpisom v 2. letnik.
4. Prehodi iz višješolskih študijskih programov po letu 1995
Prehod v 2. letnik univerzitetnega študijskega programa Turizem je možen tudi za diplomante sorodnih višješolskih
strokovnih študijskih programov (po zakonu za višješolske študijske programe, ki je veljal po letu 1995) s področja
storitvenih, družboslovnih, upravnih, poslovnih in humanističnih ved, v kolikor izpolnjujejo pogoje za vpis v študijski
program in se jim kot obvezne predmete v tem študijskem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS
točk) iz prejšnjega študijskega programa. Ob tem se jim določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo kandidati v
obliki diferencialnih izpitov opraviti pred vpisom v 2. letnik.
2. letnik
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati za vpis v 2. letnik po merilih za prehode izbrani glede na povprečno oceno
predhodnega študija (brez ocene diplome).
3. letnik
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati za vpis v 3. letnik po merilih za prehode izbrani glede na povprečno oceno
predhodnega študija (brez ocene diplome).
Vpisna mesta
Turizem UN (2. letnik)
Turizem UN (3. letnik)

Redni
10
5

Izredni
10
5

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE TURIZEM
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Turizem se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v
kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Izredni študij
Visokošolski strokovni študijski program Turizem se izvaja kot redni in izredni študij. Izredni študij se izvaja
na sedežu fakultete. Najmanjše število vpisanih študentov, za katere se bo izredni študij izvajal, je 10. Izredni
študij se bo izvajal v 1/3 delu rednega študija.
Vpisna mesta
Turizem – visokošolski strokovni program

Redni
70

Izredni
15

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
Na visokošolski strokovni študijski program je možen prehod iz naslednjih študijskih programov:
1. Prehodi z visokošolskih strokovnih programov, sprejetih pred ZVIS 2004, in z bolonjskih visokošolskih
strokovnih študijskih programov 1. stopnje
Študenti sorodnih VS programov s področja turizma, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v novi študijski program, lahko na
podlagi predloženih dokazil preidejo v ustrezni letnik predlaganega študijskega programa. Določijo se jim manjkajoče
obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
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2. Prehodi z univerzitetnih študijskih programov, sprejetih pred ZVIS 2004, in z bolonjskih univerzitetnih
študijskih programov 1. stopnje:
Študenti sorodnih UN programov s področja turizma, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v novi študijski program, lahko na
podlagi predloženih dokazil preidejo v ustrezni letnik predlaganega študijskega programa. Določijo se jim manjkajoče
obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
3. Prehodi z višješolskih študijskih programov, sprejetih pred 1994
Prehod v 2. letnik visokošolskega študijskega programa Turizem je možen tudi za diplomante sorodnih višješolskih
strokovnih študijskih programov s področja storitvenih, družboslovnih, upravnih, poslovnih in humanističnih ved, v
kolikor izpolnjujejo pogoje za vpis v študijski program in se jim kot obvezne predmete v tem študijskem programu
prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS točk) iz prejšnjega študijskega programa. Ob tem se jim določijo
manjkajoče obveznosti, ki jih morajo kandidati v obliki diferencialnih izpitov opraviti pred vpisom v 2. letnik.
4. Prehodi iz višješolskih študijskih programov po letu 1995
Prehod v 2. letnik visokošolskega študijskega programa Turizem je možen tudi za diplomante sorodnih višješolskih
strokovnih študijskih programov (po zakonu za višješolske študijske programe, ki je veljal po letu 1995) s področja
storitvenih, družboslovnih, upravnih, poslovnih in humanističnih ved, v kolikor izpolnjujejo pogoje za vpis v študijski
program in se jim kot obvezne predmete v tem študijskem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS
točk) iz prejšnjega študijskega programa. Ob tem se jim določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo kandidati v
obliki diferencialnih izpitov opraviti pred vpisom v 2. letnik.
2. letnik
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati za vpis v 2. letnik po merilih za prehode izbrani glede na povprečno oceno
predhodnega študija (brez ocene diplome).
3. letnik
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati za vpis v 3. letnik po merilih za prehode izbrani glede na povprečno oceno
predhodnega študija (brez ocene diplome).
Vpisna mesta
Turizem VS (2. letnik)
Turizem VS (3. letnik)

Redni
10
5
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Izredni
10
5
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FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE
Kotnikova 8, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 300-83-06
E-pošta: referat.fvv@um.si
Spletna stran: www.fvv.um.si
Informativno mesto: Kotnikova 8.

Fakulteta za varnostne vede bo v študijskem letu 2016/2017 izvajala študijske programe prve stopnje:
− univerzitetni študijski program Varstvoslovje,
− visokošolski strokovni študijski program Varnost in policijsko delo,
− visokošolski strokovni študijski program Informacijska varnost.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE VARSTVOSLOVJE
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Varstvoslovje se lahko vpiše, kdor je opravil splošno maturo ali je pred 1.
6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Redni in izredni študij:
Študij se izvaja kot redni in izredni. Oba načina študija se izvajata na sedežu fakultete v Ljubljani. Izredni
študij se bo izvajal, če bo v prvem in drugem prijavnem roku vpisanih najmanj 20 kandidatov. Višina
prispevka za izredni študij bo določena in objavljena v začetku julija 2016.
Vpisna mesta
Varstvoslovje – univerzitetni program

Redni
60

Izredni
40

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
VARNOST IN POLICIJSKO DELO
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Varnost in policijsko delo se lahko vpiše, kdor je opravil
zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo, splošno maturo ali je
pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Redni in izredni študij
Študij se izvaja kot redni in izredni. Redni študij se bo izvajal na sedežu fakultete v Ljubljani. Izredni študij
bo organiziran v Ljubljani in v Mariboru.
Izredni študij na lokaciji v Mariboru se bo izvajal, če bo skupno v prvem in drugem prijavnem roku vpisanih
najmanj 30 študentov. Izredni študij na lokaciji v Ljubljani se bo izvajal, če bo v prvem in drugem prijavnem
roku vpisanih najmanj 20 študentov. Višina prispevka za izredni študij bo določena in objavljena v začetku
julija 2016.
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Vpisna mesta
Varnost in policijsko delo – visokošolski
strokovni program
– Ljubljana
– Maribor

Redni

Izredni

80
-

120
60

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
INFORMACIJSKA VARNOST
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Informacijska varnost se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni
izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo, splošno maturo ali je pred 1. 6.
1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Redni in izredni študij
Študij se izvaja kot redni in izredni. Oba načina študija se izvajata na sedežu Fakultete za varnostne vede v
Ljubljani. Izredni študij se bo izvajal, če se bo izvajal izredni študijski program Varnost in policijsko delo na
lokaciji Ljubljana in če bo število izredno vpisanih kandidatov najmanj 6. Višina prispevka za izredni študij
bo določena in objavljena v začetku julija 2016.
Vpisna mesta
Informacijska varnost – visokošolski strokovni
program

Redni

Izredni

40

30

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
Visokošolska strokovna študijska programa 1. stopnje Varnost in policijsko delo ter Informacijska varnost
Prehodi med programi so mogoči skladno z Merili za prehode med študijskimi programi (Uradni list RS, št. 95/2010, z
dne 29. 11. 2010) in drugimi predpisi.
1. Prehod iz visokošolskih strokovnih študijskih programov 1. stopnje in univerzitetnih študijskih programov 1.
stopnje
Študentom visokošolskih strokovnih študijskih programov 1. stopnje ali univerzitetnih študijskih programov 1. stopnje s
področij pravne vede, upravne vede, družboslovne vede in humanistične vede, organizacijske vede, socialno delo,
informacijske vede, ekonomske in poslovne vede, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih
kompetenc ter se jim lahko kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS
točk) iz prvega študijskega programa in ki izpolnjujejo pogoje za vpis v ta študijski program, Komisija za študijske
zadeve Fakultete za varnostne vede določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem
programu.
2. Prehod iz višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994
Diplomantom višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994, ki so končali izobraževanje po študijskem
programu s področja pravne vede, upravne vede, družboslovne vede in humanistične vede, organizacijske vede,
socialno delo, informacijske vede, ekonomske in poslovne vede in so pridobili primerljive kompetence ter lahko kot
obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS točk) iz prvega študijskega
programa in ki izpolnjujejo pogoje za vpis v ta študijski program, Komisija za študijske zadeve Fakultete za varnostne
vede določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu. Kandidati za vpis
morajo pred vpisom opraviti diferencialne izpite, ki jim jih določi Komisija za študijske zadeve.
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3. Prehod iz višješolskih študijskih programov po letu 1995
Študentom višješolskih strokovnih študijskih programov s področja pravne vede, upravne vede, družboslovne vede
in humanistične vede, organizacijske vede, socialno delo, informacijske vede, ekonomske in poslovne vede, ki ob
zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in se jim lahko kot obvezne predmete v tem programu
prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS točk) iz prvega študijskega programa in ki izpolnjujejo pogoje za vpis
v ta študijski program, Komisija za študijske zadeve Fakultete za varnostne vede določi manjkajoče obveznosti, ki jih
morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu. Kandidati za vpis morajo pred vpisom opraviti diferencialne
izpite, ki jim jih določi Komisija za študijske zadeve.
Opomba k točki 3: Po 39. členu ZVIS in Merilih za prehode med študijskimi programi so prehodi mogoči tudi iz
višješolskih strokovnih programov po zakonu za višješolske študijske programe, ki je veljal po letu 1995, seveda, če
visokošolski zavod presodi, da je to za konkreten program mogoče.
V skladu s 5. členom Meril za prehode so možni tudi prehodi iz nebolonjskih študijskih programov v bolonjske
študijske programe. Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno v zadnjem
letniku predhodnega študijskega programa.
Vpisna mesta
Varnost in policijsko delo VS (Ljubljana) (2. letnik)
Informacijska varnost VS (2. letnik)

Redni
5
4
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Izredni
30
15
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FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE
Žitna ulica 15, 2000 Maribor
Tel.: (02 ) 300-47-00
E-pošta: fzv.referat@um.si
Spletna stran: www.fzv.um.si
Informativno mesto: Žitna ulica 15.

Fakulteta izvaja visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Zdravstvena nega.
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v
kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Skladno s kompetencami tehnika zdravstvene nege/tehnice zdravstvene nege morajo vsi kandidati, razen
kandidatov z opravljenim zaključnim izpitom ali poklicno maturo v programu zdravstveni tehnik ali tehnik
zdravstvene nege opraviti 80 ur propedevtičnega programa iz vsebin predmeta Zdravstvena nega.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi ali splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Redni in izredni študij
Fakulteta za zdravstvene vede izvaja redni in izredni študij v Mariboru.
Zdravniško potrdilo
Izbrani kandidati morajo ob vpisu predložiti zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje del
in nalog diplomirane medicinske sestre oziroma diplomiranega zdravstvenika. Obrazec DZS 8,204 bodo
izbrani kandidati prejeli skupaj z obvestilom o vpisu po pošti. Predhodne preventivne zdravstvene preglede
opravljajo dispanzerji medicine dela, prometa in športa v Sloveniji.
Vpisna mesta
Zdravstvena nega – visokošolski strokovni
program

Redni

Izredni

90

90

Izredni študij se bo izvajal, če se bo vpisalo v 1. letnik najmanj 20 študentov.
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FILOZOFSKA FAKULTETA
Koroška c. 160, 2000 Maribor
Tel.: (02) 229-38-40 – centrala
Spletna stran: www.ff.um.si
Informativno mesto: Koroška c. 160.

Fakulteta bo v študijskem letu 2016/2017 izvajala 5 univerzitetnih enopredmetnih študijskih programov prve
stopnje in 12 univerzitetnih dvopredmetnih študijskih programov prve stopnje.
Trajanje študija
Študij traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisna mesta
Univerzitetni enopredmetni programi
Germanistika
Psihologija
Slovenski jezik in književnost
Sociologija in interdisciplinarno družboslovje
Zgodovina
Univerzitetni dvopredmetni programi
Angleški jezik in književnost
Filozofija
Geografija
Madžarski jezik s književnostjo
Medjezikovne študije – angleščina
Medjezikovne študije – nemščina
Nemški jezik in književnost
Pedagogika
Slovenski jezik in književnost
Sociologija
Umetnostna zgodovina
Zgodovina

Redni

Izredni

35
30
30
30
25

20
20
15

45
30
35
5
30
20
20
35
40
40
25
30

3
3
20
10
20
20
-

Vzporedni oziroma zaporedni študij
Za vzporedni študij in diplomante (zaporedni študij) je namenjenih 5 % vpisnih mest glede na razpisano
število mest izrednega študija pri posameznem študijskem programu, ki razpisuje prosta vpisna mesta za
vpis v prvi letnik.
Vzporedni študij
Študenti Filozofske fakultete Univerze v Mariboru in študenti drugih visokošolskih zavodov lahko po prvem
letniku vzporedno vpišejo en enopredmetni študijski program ali dva vezana dvopredmetna študijska
programa izrednega študija, če je njihova povprečna ocena v osnovnem študiju enaka ali višja kot 8 (osem)
in so razpisana prosta vpisna mesta.
Študenti dvopredmetnih univerzitetnih študijskih programov prve stopnje Filozofske fakultete Univerze v
Mariboru lahko po prvem letniku vzporedno vpišejo tudi en sam dvopredmetni študijski program izrednega
študija, če je njihova povprečna ocena v osnovnem študiju enaka ali višja kot 8 (osem) in so razpisana prosta
vpisna mesta.
Študenti, ki se vzporedno vpisujejo v študijske programe Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, morajo
izpolnjevati pogoje, ki so predpisani za vpis v prvi letnik na izbranem študijskem programu.
Pri izbiri študijskih povezav veljajo za vzporedni študij enaka določila kot so v poglavju študijske povezave.
Diplomanti
Diplomanti visokošolskih študijskih programov po prejšnjih predpisih (diplomanti 750-urnih in 900-urnih
študijskih programov) ter diplomanti sedanjih univerzitetnih študijskih programov in visokošolskih
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strokovnih študijskih programov lahko po diplomi vpišejo zaporedno tudi en sam enopredmetni ali dva
vezana dvopredmetna študijska programa izrednega študija, če je njihova povprečna ocena na
univerzitetnem dodiplomskem študiju enaka ali višja kot 8 (osem) in izpolnjujejo pogoje, ki so predpisani za
vpis v prvi letnik na izbranem študijskem programu in so razpisana prosta vpisna mesta.
Pri izbiri študijskih povezav veljajo enaka določila kot so v poglavju študijske povezave.
Zaporedni študij
Diplomanti univerzitetnih dvopredmetnih prvostopenjskih študijskih programov Filozofske fakultete
Univerze v Mariboru lahko po diplomi vpišejo zaporedno tudi en sam dvopredmetni študijski program
izrednega študija, če je njihova povprečna ocena na opravljenem dodiplomskem univerzitetnem študiju bila
enaka ali višja kot 8 (osem) ter izpolnjujejo pogoje, ki so razpisani za vpis v 1. letnik na izbranem študijskem
programu in so razpisana prosta vpisna mesta.
Pri izbiri študijskih povezav veljajo za zaporedni študij enaka določila kot so v poglavju študijske povezave.
Študijske povezave
Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru
Univerzitetne dvopredmetne študijske programe prve stopnje je mogoče poljubno vezati v okviru
dvopredmetnih programov na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Povezave niso mogoče med
univerzitetnimi dvopredmetnimi študijskimi programi prve stopnje: med univerzitetnim dvopredmetnim
študijskim programom prve stopnje Angleški jezik in književnost v povezavi s študijskim programom
Medjezikovne študije – angleščina ter med univerzitetnim dvopredmetnim študijskim programom prve
stopnje Nemški jezik in književnost v povezavi s študijskim programom Medjezikovne študije – nemščina.
Študijske povezave niso možne med univerzitetnim enopredmetnim študijskim programom prve stopnje
Germanistika in katerimkoli drugim jezikovnim programom istega jezika (Nemški jezik in književnost,
Medjezikovne študije – nemščina).
Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani
Univerzitetne dvopredmetne študijske programe prve stopnje je možno vezati z univerzitetnim
dvopredmetnim študijskim programom Teološki študiji, ki ga razpisuje Teološka fakulteta Univerze v
Ljubljani. Kandidatom pri prijavi ni potrebno izbirati matične fakultete, ker je le-ta na Filozofski fakulteti
Univerze v Mariboru.
Kandidati, ki se vpisujejo v dvopredmetne študijske programe, ki jih razpisuje Filozofska fakulteta Univerze
v Mariboru v povezavi z dvopredmetnim študijskim programom Teološki študiji, ki ga razpisuje Teološka
fakulteta Univerze v Ljubljani, morajo na obeh izbranih študijskih programih izpolnjevati pogoje, ki so
predpisani za vpis v prvi letnik.
Izredni študij
Za vpis na izredni študij razpisanih študijskih programov veljajo enaki vpisni pogoji kot za redni študij.
Organiziran izredni študij bo potekal na vseh razpisanih programih, če bo vpisanih več kot 15 študentov v
obsegu 1/3 študijskega programa za redni študij. Na enopredmetnih študijskih programih in na vezavi dveh
dvopredmetnih študijskih programov, kjer bo sprejetih in vpisanih vsaj 7 študentov, se predavanja in
seminarji izvedejo v obliki konzultacij, vaje pa v obsegu 1/3 rednega programa. Na univerzitetnih eno- in
dvopredmetnih študijskih programih z manj kot 7 sprejetimi in vpisanimi kandidati, ni vpisa.
Merila za prehode med študijskimi programi
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po
merilih za prehode«.
Merilo za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa na razpisana vpisna mesta po merilih za prehode je
povprečna ocena kandidata.
Kandidati, ki se prijavljajo za vpis po Merilih za prehode med študijskimi programi, morajo izpolnjevati
splošne vpisne pogoje na študijskem programu, na katerega se želijo vpisati. Na Komisijo za študijske
zadeve morajo najkasneje do 5. 5. 2016 nasloviti prošnjo za priznanje obveznosti oziroma določitev
diferencialnih izpitov za vpis v študijski program.
Kandidati, ki se prijavljajo za vpis po Merilih za prehode med univerzami, morajo izpolnjevati splošne
pogoje za vpis v študijski program in pogoje za vpis v višji letnik na študijskem programu, na katerega so
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vpisani. Senat Filozofske fakultete lahko kandidatu določi za vpis v višji letnik morebitne diferencialne izpite
ali druge zahtevane obveznosti po študijskem programu, na katerega se želi vpisati. Kandidati morajo
najkasneje do 5. 5. 2016 nasloviti prošnjo za priznanje obveznosti oziroma določitev diferencialnih izpitov in
drugih obveznosti za vpis v študijski program.
UNIVERZITETNI ENOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE GERMANISTIKA
Vpisni pogoji
V univerzitetni enopredmetni študijski program Germanistika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz nemškega jezika v 3. in 4. letniku
− uspeh iz slovenskega jezika v 3. in 4. letniku
− uspeh iz nemščine pri splošni maturi

40 % točk,
10 % točk,
20 % točk,
10 % točk,
20 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz nemškega jezika v 3. in 4. letniku
− uspeh iz slovenskega jezika v 3. in 4. letniku

30 % točk,
15 % točk,
40 % točk,
15 % točk;

kandidati iz točke c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz nemškega jezika v 3. in 4. letniku
− uspeh iz slovenskega jezika v 3. in 4. letniku
− uspeh iz nemškega jezika na zaključnem izpitu

40 % točk,
10 % točk,
20 % točk,
10 % točk,
20 % točk.

Študijska povezava ni možna z univerzitetnim študijskim programom Nemški jezik in književnost in
katerimkoli drugim jezikovnim programom istega jezika (Medjezikovne študije - nemščina).
UNIVERZITETNI ENOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE PSIHOLOGIJA
Vpisni pogoji
V univerzitetni enopredmetni študijski program Psihologija se lahko vpiše, kdor je opravil splošno maturo ali
je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

232

60 % točk,
40 % točk.

UNIVERZA V MARIBORU
UNIVERZITETNI ENOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
SLOVENSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST
Vpisni pogoji
V univerzitetni enopredmetni študijski program Slovenski jezik in književnost se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega
predmeta tuji jezik (angleščina ali nemščina) oziroma matematika, če je tuji jezik (angleščina ali
nemščina) že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
Kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− uspeh iz slovenščine pri splošni maturi oziroma na zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz slovenščine pri poklicni maturi
− uspeh pri maturitetnem predmetu
− uspeh iz slovenskega jezika v 4. letniku

30 % točk,
10 % točk,
40 % točk,
10 % točk,
10 % točk.

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
Določbe o prehodih med programi
Prehodi iz (bolonjskih) univerzitetnih študijskih programov prve stopnje
Študentom bolonjskih univerzitetnih študijskih programov s področja jezikoslovja in literarnih ved Filozofske fakultete
in sorodnih univerzitetnih študijskih programov prve stopnje (jezikoslovje, raziskovanje posameznih jezikov, teoretično
in uporabno jezikoslovje, literarne vede), ki izpolnjujejo pogoje za vpis v nove študijske programe slovenistike na
Filozofski fakulteti, se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati po novem programu.
Prehodi iz univerzitetnih študijskih programov (pred sprejetjem ZVIS leta 2004)
Študentom univerzitetnih študijskih programov s področja jezikoslovja in literarnih ved Filozofske fakultete in sorodnih
univerzitetnih študijskih programov (jezikoslovje, raziskovanje posameznih jezikov, teoretično in uporabno
jezikoslovje, literarne vede), ki izpolnjujejo pogoje za vpis v nove študijske programe slovenistike na Filozofski
fakulteti, se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati po novem programu.
Opomba k točki 2: Po 39. členu ZVIS in Merilih za prehode med študijskimi programi so prehodi mogoči tudi iz
višješolskih strokovnih programov po zakonu za višješolske študijske programe, ki je veljal po letu 1995, seveda če
visokošolski zavod presodi, da je to za konkreten program mogoče.
V skladu s 5. členom Meril za prehode so možni tudi prehodi iz nebolonjskih študijskih programov v bolonjske
študijske programe.
Vpisna mesta
Redni
Izredni
Slovenski jezik in književnost UN (2. letnik)
4
Slovenski jezik in književnost UN (3. letnik)
6
-

UNIVERZITETNI ENOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
SOCIOLOGIJA IN INTERDISCIPLINARNO DRUŽBOSLOVJE
Vpisni pogoji
V univerzitetni enopredmetni študijski program Sociologija in interdisciplinarno družboslovje se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
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Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

20 % točk,
40 % točk,
40 % točk.

UNIVERZITETNI ENOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ZGODOVINA
Vpisni pogoji
V univerzitetni enopredmetni študijski program Zgodovina se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Kandidatom s poklicno maturo se priporoča, da opravijo izpit iz maturitetnega predmeta zgodovina.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
Določbe o prehodih med programi
1. Prehodi med univerzitetnimi študijskimi programi prve stopnje
Prehodi med programi so možni skladno z Zakonom o visokem šolstvu, Merili za prehode med študijskimi programi in
drugimi predpisi.
Prehodi UN
Prehodi med programi so mogoči znotraj programov prve stopnje Filozofske fakultete in drugih fakultet skladno z
Zakonom o visokem šolstvu in Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi. Študenti, vpisani pred
uvedbo novih študijskih programov za pridobitev izobrazbe, ki imajo pravico do ponavljanja in zaradi postopnega
uvajanja novih študijskih programov ne morejo ponavljati letnika po programu, v katerega so se vpisali, preidejo v nov
program, pod enakimi pogoji kot študenti novih programov.
1. Prehodi iz univerzitetnih študijskih programov (pred sprejetjem ZVIS leta 2004) in iz (bolonjskih)
univerzitetnih študijskih programov prve stopnje
Študentom univerzitetnih študijskih programov FF in sorodnih univerzitetnih študijskih programov prve stopnje
(pedagoški ali nepedagoški programi s področja vseh humanističnih ved), ki izpolnjujejo pogoje za vpis v nove
študijske programe FF se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati na novem
programu.
2. Prehodi iz visokošolskih strokovnih študijskih programov (pred sprejetjem ZVIS leta 2004) in iz (bolonjskih)
visokošolskih strokovnih študijskih programov prve stopnje
Študenti visokošolskih strokovnih programov FF in sorodnih visokošolskih strokovnih študijskih programov prve
stopnje (pedagoški ali nepedagoški programi s področja vseh humanističnih ved), ki izpolnjujejo pogoje za vpis v
univerzitetne študijske programe prve stopnje lahko na podlagi predloženih dokazil preidejo v ustrezni letnik
univerzitetnih programov FF. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati na
novem programu.
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3. Prehodi iz višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994
Diplomanti višješolskih programov (pedagoški ali nepedagoški programi s področja vseh humanističnih ved), sprejetih
pred letom 1994 iz sorodnih študijskih področij in imajo 3 leta delovnih izkušenj lahko preidejo v 3. letnik. KŠZ FF
UM določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati na novem programu.
V skladu s 5. členom Meril za prehode so možni tudi prehodi iz nebolonjskih študijskih programov v bolonjske
študijske programe.
Vpisna mesta
Redni
Izredni
Zgodovina UN (2. letnik)
2
Zgodovina UN (3. letnik)
2
-

UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
ANGLEŠKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST
Vpisni pogoji
V univerzitetni dvopredmetni študijski program Angleški jezik in književnost se lahko vpiše, kdor je opravil
splošno maturo ali je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
40 % točk,
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
20 % točk,
− uspeh iz angleščine pri splošni maturi oziroma na zaključnem izpitu
40 % točk.
Ob programu Angleški jezik in književnost študent za dvopredmetno povezavo ne more izbrati programa
Medjezikovne študije – angleščina.
UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE FILOZOFIJA
Vpisni pogoji
V univerzitetni dvopredmetni študijski program Filozofija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
Določbe o prehodih med programi
Prehodi iz univerzitetnih študijskih programov (pred sprejetjem ZVIS leta 2004) in iz (bolonjskih)
univerzitetnih študijskih programov prve stopnje
Študentom univerzitetnih študijskih programov Filozofske fakultete in drugih univerzitetnih študijskih programov prve
stopnje, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v nove študijske programe Filozofske fakultete, se določijo manjkajoče
obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati po novem programu.
Prehodi iz visokošolskih strokovnih študijskih programov (pred sprejetjem ZVIS leta 2004) in iz (bolonjskih) in
visokošolskih strokovnih študijskih programov prve stopnje
Študenti visokošolskih strokovnih programov Filozofske fakultete in drugih visokošolskih strokovnih študijskih
programov prve stopnje, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetne študijske programe prve stopnje, lahko na

235

UNIVERZA V MARIBORU
podlagi predloženih dokazil preidejo v ustrezen letnik univerzitetnih programov Filozofske fakultete. Določijo se jim
manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
Prehodi iz višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994
Diplomanti višješolskih programov, sprejetih pred letom 1994, iz drugih študijskih področij, s 3 ali več leti delovnih
izkušenj lahko preidejo v 3. letnik. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v
novem programu.
Prehodi iz višješolskih študijskih programov po letu 1995
Prehod v 2. letnik univerzitetnega programa prve stopnje je mogoč tudi za diplomante višješolskih študijskih programov
(po zakonu za višješolske študijske programe, ki je veljal po letu 1995) iz poljubnega študijskega področja, če
izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski program prve stopnje. Pred vpisom morajo opraviti diferencialna
izpita iz Kritičnega mišljenja z osnovami argumentacije in Zgodovine filozofije I.
Opomba k točki 3: Po 39. členu ZIVS in Merilih za prehode med študijskimi programi so prehodi mogoči tudi iz
višješolskih strokovnih programov po zakonu za višješolske študijske programe, ki je veljal po letu 1995, seveda če
visokošolski zavod presodi, da je to za konkreten program mogoče.
V skladu s 5. členom Meril za prehode so možni tudi prehodi iz nebolonjskih študijskih programov v bolonjske
študijske programe.
Vpisna mesta
Redni
Izredni
Filozofija UN (2. letnik)
2
Filozofija UN (3. letnik)
2
-

UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE GEOGRAFIJA
Vpisni pogoji
V univerzitetni dvopredmetni študijski program Geografija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov: geografija, zgodovina, sociologija, psihologija, filozofija, fizika, biologija ali kemija; izbrani
predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
Določbe o prehodih med programi
1. Prehod iz visokošolskih strokovnih študijskih programov prve stopnje in univerzitetnih študijskih programov
prve stopnje
Študentom visokošolskih strokovnih študijskih programov 1. stopnje ali univerzitetnih študijskih programov 1. stopnje s
področij geografije ter sorodnih univerzitetnih študijskih programov s področja družboslovnih ved, naravoslovnih ved,
varstva okolja, regionalnega planiranja in kartografije na drugih visokošolskih zavodih ali univerzah, ki ob zaključku
študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc ter se jim lahko kot obvezne predmete v tem programu prizna
vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS točk) iz prvega študijskega programa, ki so jih opravili na drugem programu,
če se le-te po vsebini in obsegu ujemajo z vsebino in obsegom posameznih predmetov univerzitetnega dvopredmetnega
študijskega programa Geografija in ki izpolnjujejo pogoje za vpis v ta študijski program. Komisija za študijske zadeve
Filozofske fakultete določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
2. Prehod iz višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994
Diplomantom višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994, ki so končali izobraževanje po študijskem
programu s področja Geografije ter sorodnih univerzitetnih študijskih programov s področja družboslovnih ved,
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naravoslovnih ved, varstva okolja, regionalnega planiranja in kartografije na drugih visokošolskih zavodih ali
univerzah, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc ter se jim lahko kot obvezne
predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS točk) iz prvega študijskega programa, ki so
jih opravili na drugem programu, če se le-te po vsebini in obsegu ujemajo z vsebino in obsegom posameznih predmetov
univerzitetnega dvopredmetnega študijskega programa Geografija in ki izpolnjujejo pogoje za vpis v ta študijski
program. Komisija za študijske zadeve Filozofske fakultete določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če
želijo diplomirati v novem programu.
3. Prehod iz višješolskih študijskih programov po letu 1995
Študentom višješolskih strokovnih študijskih programov s področja Geografija ter sorodnih univerzitetnih študijskih
programov s področja družboslovnih ved, naravoslovnih ved, varstva okolja, regionalnega planiranja in kartografije na
drugih visokošolskih zavodih ali univerzah, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc ter
se jim lahko kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS točk) iz prvega
študijskega programa, ki so jih opravili na drugem programu, če se le-te po vsebini in obsegu ujemajo z vsebino in
obsegom posameznih predmetov univerzitetnega dvopredmetnega študijskega programa Geografija in ki izpolnjujejo
pogoje za vpis v ta študijski program. Komisija za študijske zadeve Filozofske fakultete določi manjkajoče obveznosti,
ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
Opomba k točki 3: Po 39. členu ZVIS in Merilih za prehode med študijskimi programi so prehodi mogoči tudi iz
višješolskih strokovnih programov po zakonu za višješolske študijske programe, ki je veljal po letu 1995, seveda če
visokošolski zavod presodi, da je to za konkreten program mogoče.
V skladu s 5. členom Meril za prehode so možni tudi prehodi iz nebolonjskih študijskih programov v bolonjske
študijske programe.
Vpisna mesta
Geografija UN (2. letnik)
Geografija UN (3. letnik)

Redni
1
1

Izredni
-

UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
MADŽARSKI JEZIK S KNJIŽEVNOSTJO
Vpisni pogoji
V univerzitetni dvopredmetni študijski program Madžarski jezik s književnostjo se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
MEDJEZIKOVNE ŠTUDIJE – ANGLEŠČINA
Vpisni pogoji
V univerzitetni dvopredmetni študijski program Medjezikovne študije – angleščina se lahko vpiše, kdor je
opravil splošno maturo ali je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
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Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz angleškega jezika v 3. in 4. letniku
− uspeh iz slovenskega jezika v 3. in 4. letniku
− uspeh iz angleščine pri splošni maturi oziroma na zaključnem izpitu

40 % točk,
10 % točk,
20 % točk,
10 % točk,
20 % točk.

Ob programu Medjezikovne študije – angleščina študent za dvopredmetno povezavo ne more izbrati
študijskega programa Angleški jezik in književnost.
UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
MEDJEZIKOVNE ŠTUDIJE – NEMŠČINA
Vpisni pogoji
V univerzitetni dvopredmetni študijski program Medjezikovne študije – nemščina se lahko vpiše, kdor je
opravil splošno maturo ali je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz nemškega jezika v 3. in 4. letniku
− uspeh iz slovenskega jezika v 3. in 4. letniku
− uspeh iz nemščine pri splošni maturi oziroma na zaključnem izpitu

40 % točk,
10 % točk,
20 % točk,
10 % točk,
20 % točk.

Študent ob programu Medjezikovne študije – nemščina kot dvopredmetne vezave ne more izbrati
univerzitetnega dvopredmetnega programa Nemški jezik in književnost in univerzitetnega enopredmetnega
programa Germanistika.
UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
NEMŠKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST
Vpisni pogoji
V univerzitetni dvopredmetni študijski program Nemški jezik in književnost se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz nemškega jezika v 3. in 4. letniku
− uspeh iz nemščine pri splošni maturi oziroma na zaključnem izpitu

40 % točk,
20 % točk,
20 % točk,
20 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz nemškega jezika v 3. in 4. letniku
− uspeh iz nemščine pri poklicni maturi
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
10 % točk,
20 % točk,
20 % točk;
10 % točk.

Univerzitetnega dvopredmetnega študijskega programa prve stopnje Nemški jezik in književnost ni mogoče
študirati v povezavi s katerimkoli drugim študijskim programom istega jezika (Medjezikovne študije nemščina, Germanistika).
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UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE PEDAGOGIKA
Vpisni pogoji
V univerzitetni dvopredmetni študijski program Pedagogika se lahko vpiše, kdor je opravil splošno maturo
ali je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
Določbe o prehodih med programi
1. Prehod iz visokošolskih strokovnih študijskih programov prve stopnje in univerzitetnih študijskih programov
prve stopnje.
Študentom visokošolskih strokovnih študijskih programov 1. stopnje ali univerzitetnih študijskih programov 1. stopnje s
področij humanistike, družboslovja in naravoslovja, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih
kompetenc ter se jim lahko kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS
točk) iz prvega študijskega programa in ki izpolnjujejo pogoje za vpis v ta študijski program, Komisija za študijske
zadeve Filozofske fakultete določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem
programu.
2. Prehod iz višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994
Diplomantom višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994, ki so končali izobraževanje po študijskem
programu s področja predšolske vzgoje in so pridobili primerljive kompetence ter se jim lahko kot obvezne predmete v
tem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS točk) iz prvega študijskega programa in ki izpolnjujejo
pogoje za vpis v ta študijski program, Komisija za študijske zadeve Filozofske fakultete določi manjkajoče obveznosti,
ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
3. Prehod iz višješolskih študijskih programov po letu 1995
Študentom višješolskih strokovnih študijskih programov s področja predšolske vzgoje, ki ob zaključku študija
zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in se jim lahko kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj
polovica študijskih obveznosti (ECTS točk) iz prvega študijskega programa in ki izpolnjujejo pogoje za vpis v ta
študijski program, Komisija za študijske zadeve Filozofske fakultete določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo
opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
Opomba k točki 3: Po 39. členu ZVIS in Merilih za prehode med študijskimi programi so prehodi mogoči tudi iz
višješolskih strokovnih programov po zakonu za višješolske študijske programe, ki je veljal po letu 1995, seveda če
visokošolski zavod presodi, da je to za konkreten program mogoče.
V skladu s 5. členom Meril za prehode so možni tudi prehodi iz nebolonjskih študijskih programov v bolonjske
študijske programe.
Vpisna mesta
Pedagogika UN (2. letnik)
Pedagogika UN (3. letnik)

Redni
2
2

Izredni
-

UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
SLOVENSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST
Vpisni pogoji
V univerzitetni dvopredmetni študijski program Slovenski jezik in književnost se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega
predmeta tuji jezik (angleščina ali nemščina) oziroma matematika, če je tuji jezik (angleščina ali
nemščina) že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
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Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
Kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− uspeh iz slovenščine pri splošni maturi oziroma na zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz slovenščine pri poklicni maturi
− uspeh pri maturitetnem predmetu
− uspeh iz slovenskega jezika v 4. letniku

30 % točk,
10 % točk,
40 % točk,
10 % točk,
10 % točk.

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Določbe o prehodih med programi
Prehodi iz (bolonjskih) univerzitetnih študijskih programov prve stopnje
Študentom bolonjskih univerzitetnih študijskih programov s področja jezikoslovja in literarnih ved Filozofske fakultete
in sorodnih univerzitetnih študijskih programov prve stopnje (jezikoslovje, raziskovanje posameznih jezikov, teoretično
in uporabno jezikoslovje, literarne vede), ki izpolnjujejo pogoje za vpis v nove študijske programe slovenistike na
Filozofski fakulteti, se individualno določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati po
novem programu.
Prehodi iz univerzitetnih študijskih programov (pred sprejetjem ZVIS leta 2004)
Študentom univerzitetnih študijskih programov s področja jezikoslovja in literarnih ved Filozofske fakultete in sorodnih
univerzitetnih študijskih programov prve stopnje (jezikoslovje, raziskovanje posameznih jezikov, teoretično in
uporabno jezikoslovje, literarne vede), ki izpolnjujejo pogoje za vpis v nove študijske programe slovenistike na
Filozofski fakulteti, se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati po novem programu.
Opomba k točki 2: Po 39. členu ZVIS in Merilih za prehode med študijskimi programi so prehodi mogoči tudi iz
višješolskih strokovnih programov po zakonu za višješolske študijske programe, ki je veljal po letu 1995, seveda če
visokošolski zavod presodi, da je to za konkreten program mogoče.
V skladu s 5. členom Meril za prehode so možni tudi prehodi iz nebolonjskih študijskih programov v bolonjske
študijske programe.
Vpisna mesta
Slovenski jezik in književnost UN (2. letnik)
Slovenski jezik in književnost UN (3. letnik)

Redni
6
8

Izredni
-

UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE SOCIOLOGIJA
Vpisni pogoji
V univerzitetni dvopredmetni študijski program Sociologija se lahko vpiše, kdor je opravil splošno maturo
ali je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
UMETNOSTNA ZGODOVINA
Vpisni pogoji
V univerzitetni dvopredmetni študijski program Umetnostna zgodovina se lahko vpiše, kdor je opravil
splošno maturo ali je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
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60 % točk,
40 % točk.
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NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
Določbe o prehodih med programi
1. Prehod iz visokošolskih strokovnih študijskih programov prve stopnje in univerzitetnih študijskih programov
prve stopnje
Študentom visokošolskih strokovnih študijskih programov 1. stopnje ali univerzitetnih študijskih programov 1. stopnje s
področij umetnostna zgodovina, etnologija, zgodovina, arheologija, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev
primerljivih kompetenc ter se jim lahko kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih
obveznosti (ECTS točk) iz prvega študijskega programa in ki izpolnjujejo pogoje za vpis v ta študijski program,
Komisija za študijske zadeve Filozofske fakultete Univerze v Mariboru določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo
opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
2. Prehod iz višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994
Diplomantom višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994, ki so končali izobraževanje po študijskem
programu s področja umetnostna zgodovina, etnologija, zgodovina, arheologija in so pridobili primerljive kompetence
ter se jim lahko kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS točk) iz
prvega študijskega programa in ki izpolnjujejo pogoje za vpis v ta študijski program, Komisija za študijske zadeve
Filozofske fakultete določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
V skladu s 5. členom Meril za prehode so možni tudi prehodi iz nebolonjskih študijskih programov v bolonjske
študijske programe.
Vpisna mesta
Redni
Izredni
Umetnostna zgodovina UN (2. letnik)
1
-

UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ZGODOVINA
Vpisni pogoji
V univerzitetni dvopredmetni študijski program Zgodovina se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo;
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi;
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Kandidatom s poklicno maturo se priporoča, da opravijo izpit iz maturitetnega predmeta zgodovina.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
Določbe o prehodih med programi
1. Prehodi med univerzitetnimi študijskimi programi prve stopnje
Prehodi med programi so možni skladno z Zakonom o visokem šolstvu, Merili za prehode med študijskimi programi in
drugimi predpisi.
Prehodi UN
Prehodi med programi so mogoči znotraj programov prve stopnje Filozofske fakultete in drugih fakultet skladno z
Zakonom o visokem šolstvu in Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi. Študenti, vpisani pred
uvedbo novih študijskih programov za pridobitev izobrazbe, ki imajo pravico do ponavljanja in zaradi postopnega
uvajanja novih študijskih programov ne morejo ponavljati letnika po programu, v katerega so se vpisali, preidejo v nov
program, pod enakimi pogoji kot študenti novih programov.
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2. Prehodi iz univerzitetnih študijskih programov (pred sprejetjem ZVIS leta 2004) in iz (bolonjskih)
univerzitetnih študijskih programov prve stopnje
Študentom univerzitetnih študijskih programov Filozofske fakultete in sorodnih univerzitetnih študijskih programov
prve stopnje (pedagoški ali nepedagoški programi s področja vseh humanističnih ved), ki izpolnjujejo pogoje za vpis v
nove študijske programe Filozofske fakultete se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo
diplomirati na novem programu.
3. Prehodi iz visokošolskih strokovnih študijskih programov (pred sprejetjem ZVIS leta 2004) in iz (bolonjskih)
visokošolskih strokovnih študijskih programov prve stopnje
Študenti visokošolskih strokovnih programov Filozofske fakultete in sorodnih visokošolskih strokovnih študijskih
programov prve stopnje (pedagoški ali nepedagoški programi s področja vseh humanističnih ved), ki izpolnjujejo
pogoje za vpis v univerzitetne študijske programe prve stopnje lahko na podlagi predloženih dokazil preidejo v ustrezni
letnik univerzitetnih programov Filozofske fakultete. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če
želijo diplomirati na novem programu.
4. Prehodi iz višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994
Diplomanti višješolskih programov (pedagoški ali nepedagoški programi s področja vseh humanističnih ved), sprejetih
pred letom 1994 iz sorodnih študijskih področij in imajo 3 leta delovnih izkušenj lahko preidejo v 3. letnik. KŠZ
Filozofske fakultete UM določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati na novem programu.
V skladu s 5. členom Meril za prehode so možni tudi prehodi iz nebolonjskih študijskih programov v bolonjske
študijske programe.
Vpisna mesta
Zgodovina UN (2. letnik)
Zgodovina UN (3. letnik)

Redni
2
2

242

Izredni
-
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MEDICINSKA FAKULTETA
Taborska 8, 2000 Maribor
Tel.: (02) 234-56-821
E-pošta: mf@um.si
Spletna stran: www.mf.um.si
Informativno mesto: Taborska 8, Avditorij Medicinske Fakultete UM.
Fakulteta izvaja enoviti magistrski študijski program druge stopnje Splošna medicina.
ENOVITI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE SPLOŠNA MEDICINA
Trajanje študija
Študij traja 6 let in obsega 360 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V enoviti magistrski študijski program Splošna medicina se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Vsi kandidati morajo imeti raven znanja slovenskega jezika na nivoju C2 glede na skupni evropski
referenčni okvir za jezike (CEFR). Kot izpolnjevanje tega vpisnega pogoja se upošteva opravljen predmet
Slovenskega jezika pri splošni maturi ali v zadnjem letniku srednje šole, ko se je predmet predaval, potrdilo
o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na nivoju C2 oziroma druga enakovredna listina.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri posameznih predmetih splošne mature: matematika, tuji jezik
in en naravoslovni predmet (biologija, fizika ali kemija)
kandidati iz točke b) pa glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz matematike ali tujega jezika pri zaključnem izpitu ter uspeh iz enega
od naravoslovnih predmetov (fizike, kemije ali biologije) pri zaključnem izpitu
ali v zadnjem letniku srednje šole, ko se je predmet predaval
−

35% točk,
20% točk,
45% točk;
35% točk,
20% točk,
45% točk.

Vpisna mesta
Splošna medicina – enoviti magistrski študijski
program

Redni

Izredni

86

-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
Prehodi med programi so mogoči samo znotraj programov s področja medicine, skladno z Zakonom o visokem šolstvu
in Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi. Študenti vpisani pred uvedbo novih študijskih
programov za pridobitev izobrazbe, ki imajo pravico do ponavljanja in zaradi postopnega uvajanja novih študijskih
programov ne morejo ponavljati letnika po programu, v katerega so se vpisali , preidejo v nov program, pod enakimi
pogoji kot študenti novih programov.
Prehodi iz univerzitetnih študijskih programov (pred sprejetjem ZVIS iz leta 2004):
Študenti univerzitetnih študijskih programov s področja medicine, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v novi študijski
program Splošna medicina, lahko na podlagi predloženih dokazil in ustreznega obsega priznanih obveznosti preidejo v
ustrezni letnik enovitega magistrskega študijskega programa Splošna medicina. Določijo se jim manjkajoče obveznosti,
ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
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Študent mora podati prijavo za vpis po merilih za prehode v skladu z razpisom za vpis in nasloviti prošnjo za prehod s
priloženo dokumentacijo o opravljenih obveznostih na univerzi, iz katere prihaja, na Komisijo za študijske zadeve
Medicinske fakultete.
Natančna navodila za dokumentacijo in merila za izbiro kandidatov so objavljena na spletni strani fakultete
www.mf.um.si.
Vpisna mesta

Redni

Izredni

2

-

2

-

1

-

1

-

Splošna medicina – enoviti magistrski študijski
program druge stopnje (2. letnik)
Splošna medicina – enoviti magistrski študijski
program druge stopnje (3. letnik)
Splošna medicina – enoviti magistrski študijski
program druge stopnje (4. letnik)
Splošna medicina – enoviti magistrski študijski
program druge stopnje (5. letnik)

ŠTUDIJ DIPLOMANTOV – VPIS V PRVI LETNIK
Če bo število prijavljenih kandidatov na mesta za diplomante večje od razpisanih mest, bodo kandidati izbrani glede na:
− najvišjo že pridobljeno izobrazbo na prvi, drugi ali tretji stopnji,
− izobrazbo, ki ob zaključku študija v čim večji meri zagotavlja primerljive kompetence oziroma je najbližja izobrazbi
medicinske stroke,
− uspeh pri študiju pri najvišji pridobljeni stopnji izobrazbe.
Vsi kandidati morajo izpolnjevati splošne pogoje za vpis.
Vpisna mesta
Redni

Izredni

2

-

Splošna medicina – enoviti magistrski študijski
program
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PEDAGOŠKA FAKULTETA
Koroška c. 160, 2000 Maribor
Tel.: (02) 229 -36-00 – centrala
E-pošta: referat.pef@um.si
Spletna stran: www.pef.um.si
Informativno mesto: Koroška c. 160.

Fakulteta izvaja tri univerzitetne študijske programe prve stopnje (Glasbena pedagogika, Likovna
pedagogika, Razredni pouk) in dva visokošolska strokovna študijska programa prve stopnje (Predšolska
vzgoja, Športno treniranje).
Izredni študij
Za vpis na razpisane študijske programe veljajo enaki vpisni pogoji kot za redni študij.
Organiziran izredni študij bo potekal na razpisanih programih, kjer bo vpisanih več kot 15 študentov, v
obsegu 1/3 študijskega programa za redni študij. Na programu z manj kot 15 prijavljenimi kandidati, ni
vpisa.
Visokošolski strokovni program Predšolska vzgoja se bo izvajal le na sedežu fakultete.
Vzporedni študij in vpis diplomantov
Za vzporedni študij in diplomante univerzitetnega in visokošolskega strokovnega študijskega programa je
namenjenih 5 % vpisnih mest glede na razpisano število mest pri posameznem študijskem programu za vpis
v prvi letnik. Za vpis veljajo objavljeni vpisni pogoji. Če bo na posamezni program prijavljenih več
kandidatov, kot je razpisanih vpisnih mest, bodo izbrani glede na povprečno oceno študija.
Študenti Pedagoške fakultete in študenti drugih visokošolskih zavodov se lahko po prvem letniku vzporedno
vpišejo na univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program prve stopnje, če je njihova povprečna
ocena v osnovnem študiju enaka ali višja kot 8 (osem).
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE GLASBENA PEDAGOGIKA
Trajanje študija
Študij traja 4 leta (8 semestrov) in obsega 240 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Glasbena pedagogika se lahko vpiše, kdor je opravil splošno maturo ali je
pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus glasbene sposobnosti.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpis, bodo
kandidati izbrani glede na:
− uspeh pri preizkusu glasbene sposobnosti
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

50 % točk,
40 % točk,
10 % točk.

Preizkus glasbene sposobnosti
Kandidati bodo preizkus glasbene sposobnosti v prvem prijavnem roku opravljali na Pedagoški fakulteti v
Mariboru 29. junija ali 1. julija 2016 ob 9. uri. Preizkus glasbene sposobnosti, opravljen v prejšnjih letih
(od leta 1997 dalje) za vpis v program Glasbena pedagogika na Pedagoški fakulteti Maribor, se kandidatom
prizna.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku na študijskem programu še prosta mesta,
bo preizkus glasbene sposobnosti v drugem prijavnem roku 8. septembra 2016 ob 9. uri.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v drugem prijavnem roku na študijskem programu še razpisana
vpisna mesta, bo preizkus glasbene sposobnosti v tretjem prijavnem roku 7. oktobra 2016 ob 9. uri.
Vpisna mesta
Glasbena pedagogika – univerzitetni program

Redni
20
245

Izredni
-
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NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
VPIS V VIŠJI LETNIK
Vloge za prehod študenta oz. diplomanta, ki mora izpolnjevati pogoje za vpis v predlagani študijski program, obravnava
Komisija za študijske zadeve PEF UM na predlog Oddelka za glasbo. Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega
študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se lahko študent vpiše v isti ali višji letnik univerzitetnega
študijskega programa prve stopnje Glasbena pedagogika. Pri prehodu se lahko priznavajo: primerljive študijske
obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu; neformalno pridobljena primerljiva znanja, katera
študent izkazuje z ustreznimi dokumenti.
V višji letnik se lahko študent vključi, če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste
kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Glasbena
pedagogika. Določijo se manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem študijskem
programu.
Če bo prijavljenih več kandidatov, kot bo prostih mest, bodo izbrani glede na povprečno oceno dosedanjega študija.
Na univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika je možen prehod iz:
1. univerzitetnih študijskih programov 1. stopnje in univerzitetni študijski program s področij glasbena
pedagogika - Akademija za glasbo UL, Muzikologija - Filozofske fakultete UL ter ustrezni tuji univerzitetni študijski
programi, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc ter se jim lahko kot obvezne predmete
v tem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS točk) iz prvega študijskega programa in ki
izpolnjujejo pogoje za vpis v ta študijski program, Komisija za študijske zadeve Pedagoške fakultete UM, na predlog
Oddelka za glasbo, omogoči vpis v ustrezni letnik in določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo
diplomirati v novem programu.
2. iz višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994
Diplomantom višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994, ki so končali izobraževanje po študijskem
programu s področja Glasbena vzgoja na Pedagoški akademiji UM in na Pedagoški akademiji UL in so pridobili
primerljive kompetence ter se lahko kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti
(ECTS točk) iz prvega študijskega programa in ki izpolnjujejo pogoje za vpis v ta študijski program in imajo najmanj tri
leta delovnih izkušenj, se omogoči vpis v 3. letnik tega študijskega programa. Komisija za študijske zadeve Pedagoške
fakultete UM, na predlog Oddelka za glasbo določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati
v novem programu.
Vpisna mesta
Glasbena pedagogika UN (2. letnik)
Glasbena pedagogika UN (3. letnik)
Glasbena pedagogika UN (4. letnik)

Redni
1
1
1

Izredni
-

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE LIKOVNA PEDAGOGIKA
Trajanje študija
Študij traja 4 leta (8 semestrov) in obsega 240 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Likovna pedagogika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega
predmeta umetnostna zgodovina ali likovna teorija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat
že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus likovnih sposobnosti.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− uspeh pri preizkusu likovnih sposobnosti
− splošni uspeh pri splošni maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
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50 % točk,
40 % točk,
10 % točk.
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Preizkus likovnih sposobnosti
Kandidati bodo preizkus likovnih sposobnosti v prvem prijavnem roku opravljali na Pedagoški fakulteti v
Mariboru 28. junija ali 1. julij 2016 ob 9. uri. Kandidatom, ki so preizkus likovnih sposobnosti opravili za
vpis v program Likovna pedagogika od leta 2007 dalje, se preizkus prizna.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku na študijskem programu še prosta mesta,
bo preizkus likovnih sposobnosti v drugem prijavnem roku 8. septembra 2016 ob 9. uri.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v drugem prijavnem roku na študijskem programu še razpisana
vpisna mesta, bo preizkus likovnih sposobnosti v tretjem prijavnem roku 7. oktobra 2016 ob 9. uri.
Preizkus likovnih sposobnosti lahko kandidati v tekočem prijavnem postopku opravljajo večkrat in sicer
enkrat v prvem junijskem roku ter v septembrskem in oktobrskem roku.
Vpisna mesta
Redni
20

Likovna pedagogika – univerzitetni program

Izredni
-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
VPIS V VIŠJI LETNIK
Vloge za prehod študenta oz. diplomanta, ki mora izpolnjevati pogoje za vpis v predlagani študijski program, obravnava
Komisija za študijske zadeve PEF UM na predlog Oddelka za likovno umetnost. Glede na obseg priznanih obveznosti
iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se lahko študent vpiše v isti ali višji letnik
univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Likovna pedagogika. Pri prehodu se lahko priznavajo: primerljive
študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu; neformalno pridobljena primerljiva znanja,
katera študent izkazuje z ustreznimi dokumenti.
V višji letnik se lahko študent vključi, če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste
kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Likovna pedagogika.
Določijo se manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem študijskem programu.
Če bo prijavljenih več kandidatov, kot bo prostih mest, bodo izbrani glede na povprečno oceno dosedanjega študija.
Na univerzitetni študijski program prve stopnje Likovna pedagogika je možen prehod iz:
1. univerzitetnih študijskih programov 1. stopnje in univerzitetni študijski program s področij Likovne umetnosti,
Likovne pedagogike, arhitekture ter ustrezni tuji univerzitetni študijski programi, ki ob zaključku študija zagotavljajo
pridobitev primerljivih kompetenc ter se jim lahko kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica
študijskih obveznosti (ECTS točk) iz prvega študijskega programa in ki izpolnjujejo pogoje za vpis v ta študijski
program, Komisija za študijske zadeve Pedagoške fakultete UM, na predlog Oddelka za Likovno umetnost, omogoči
vpis v ustrezni letnik in določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
2. iz višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994
Diplomantom višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994, ki so končali izobraževanje po študijskem
programu s področja Likovna vzgoja na Pedagoški akademiji UM in na Pedagoški akademiji UL in so pridobili
primerljive kompetence ter se lahko kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti
(ECTS točk) iz prvega študijskega programa in ki izpolnjujejo pogoje za vpis v ta študijski program in imajo najmanj tri
leta delovnih izkušenj, se omogoči vpis v 3. letnik tega študijskega programa. Določijo se jim diferencialni izpiti iz
predmeta Forma in kontekst I in predmet Obča pedagogika.
Vpisna mesta
Redni
Izredni
Likovna pedagogika UN (2. letnik)
1
Likovna pedagogika UN (3. letnik)
1
Likovna pedagogika UN (4. letnik)
1
-
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UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE RAZREDNI POUK
Trajanje študija
Študij traja 4 leta (8 semestrov) in obsega 240 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Razredni pouk se lahko vpiše, kdor je opravil splošno maturo ali je pred 1.
6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
60 % točk,
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
40 % točk.
Vpisna mesta
Redni
90

Razredni pouk – univerzitetni program

Izredni
-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
VPIS V VIŠJI LETNIK
Vloge za prehod študenta oz. diplomanta, ki mora izpolnjevati pogoje za vpis v predlagani študijski program, obravnava
Komisija za študijske zadeve PEF UM na predlog Oddelka za razredni pouk. Glede na obseg priznanih obveznosti iz
prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se lahko študent vpiše v isti ali višji letnik univerzitetnega
študijskega programa prve stopnje Razredni pouk. Pri prehodu se lahko priznavajo: primerljive študijske obveznosti, ki
jih je študent opravil v prvem študijskem programu; neformalno pridobljena primerljiva znanja, katera študent izkazuje
z ustreznimi dokumenti.
V višji letnik se lahko študent vključi, če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste
kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Razredni pouk.
Določijo se manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem študijskem programu.
Če bo prijavljenih več kandidatov, kot bo prostih mest, bodo izbrani glede na povprečno oceno dosedanjega študija.
Na univerzitetni študijski program prve stopnje Razredni pouk je možen prehod iz:
1. univerzitetnih študijskih programov 1. stopnje in univerzitetni študijski program s področja razredni pouk ter
ustrezni tuji univerzitetni študijski programi, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc ter
se jim lahko kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS točk) iz prvega
študijskega programa in ki izpolnjujejo pogoje za vpis v ta študijski program, Komisija za študijske zadeve Pedagoške
fakultete UM, na predlog Oddelka za razredni pouk, omogoči vpis v ustrezni letnik in določi manjkajoče obveznosti, ki
jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
2. iz višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994
Diplomantom višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994, ki so končali izobraževanje po študijskem
programu s področja razrednega pouka in so pridobili primerljive kompetence ter se lahko kot obvezne predmete v tem
programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS točk) iz prvega študijskega programa in ki izpolnjujejo
pogoje za vpis v ta študijski program in imajo najmanj tri leta delovnih izkušenj, se omogoči vpis v 2. letnik tega
študijskega programa. Komisija za študijske zadeve Pedagoške fakultete UM, na predlog Oddelka za razredni pouk
določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
Vpisna mesta
Razredni pouk UN (2. letnik)
Razredni pouk UN (3. letnik)
Razredni pouk UN (4. letnik)

Redni
4
4
4
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Izredni
-
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VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE PREDŠOLSKA VZGOJA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (6 semestrov pedagoškega procesa) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Predšolska vzgoja se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil zaključni izpit oziroma poklicno maturo v srednješolskih programih predšolska vzgoja ali
zdravstvena vzgoja,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta
Predšolska vzgoja – visokošolski strokovni
program

Redni

Izredni

60

90

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
VPIS V VIŠJI LETNIK
Vloge za prehod študenta oz. diplomanta, ki mora izpolnjevati pogoje za vpis v predlagani študijski program, obravnava
Komisija za študijske zadeve PEF UM na predlog Oddelka za predšolsko vzgojo. Glede na obseg priznanih obveznosti
iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se lahko študent vpiše v isti ali višji letnik
visokošolskega študijskega programa prve stopnje Predšolska vzgoja. Pri prehodu se lahko priznavajo: primerljive
študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu; neformalno pridobljena primerljiva znanja,
katera študent izkazuje z ustreznimi dokumenti.
V višji letnik se lahko študent vključi, če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste
kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik visokošolskega študijskega programa prve stopnje Predšolska vzgoja.
Določijo se manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem študijskem programu.
Če bo prijavljenih več kandidatov, kot bo prostih mest, bodo izbrani glede na povprečno oceno dosedanjega študija.
Na visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Predšolska vzgoja je možen prehod iz:
1. visokošolskih strokovnih študijskih programov 1. stopnje in visokošolskih strokovnih študijskih programov s
področja predšolske vzgoje ter ustrezni tuji študijski programi, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev
primerljivih kompetenc ter se jim lahko kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih
obveznosti (ECTS točk) iz prvega študijskega programa in ki izpolnjujejo pogoje za vpis v ta študijski program,
Komisija za študijske zadeve Pedagoške fakultete UM, na predlog Oddelka za predšolsko vzgojo, omogoči vpis v
ustrezni letnik in določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
2. univerzitetnih študijskih programov 1. stopnje in univerzitetnih študijskih programov s področja družboslovnih
in humanističnih ved (pedagogika, psihologija) ter ustrezni tuji univerzitetni študijski programi, ki ob zaključku študija
zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc ter se jim lahko kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj
polovica študijskih obveznosti (ECTS točk) iz prvega študijskega programa in ki izpolnjujejo pogoje za vpis v ta
študijski program, Komisija za študijske zadeve Pedagoške fakultete UM, na predlog Oddelka za predšolsko vzgojo,
omogoči vpis v ustrezni letnik in določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem
programu.
3. iz višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994
Diplomantom višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994, ki so končali izobraževanje po študijskem
programu s področja predšolske vzgoje (višješolski program Vzgojitelj predšolskih otrok), in so pridobili primerljive
kompetence ter se lahko kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS točk)
iz prvega študijskega programa in ki izpolnjujejo pogoje za vpis v ta študijski program in imajo najmanj tri leta
delovnih izkušenj, se omogoči vpis v 2. letnik tega študijskega programa. Komisija za študijske zadeve Pedagoške
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fakultete UM, na predlog Oddelka za predšolsko vzgojo določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo
diplomirati v novem programu.
Vpisna mesta
Predšolska vzgoja VS (2. letnik)
Predšolska vzgoja VS (3. letnik)

Redni
3
3

Izredni
3
3

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM ŠPORTNO TRENIRANJE
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (6 semestrov pedagoškega procesa) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Izbrani šport
Izbrani športi so namenjeni študentom glede na športno panogo, za katero so se opredelili ob vpisu na
študijski program oziroma glede na njihov trenerski profil. Nabor izbranih športov: odbojka, košarka,
nogomet, rokomet, športna gimnastika, alpsko smučanje, plavanje, atletika, fitnes, planinstvo in alpinizem,
judo, karate, tenis, veslanje, jadranje, kolesarstvo, nordijsko smučanje in nordijska hoja.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Športno treniranje se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v
kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus motoričnih sposobnosti.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− uspeh pri preizkusu motoričnih sposobnosti
− splošni uspeh pri splošni maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

30 % točk,
40 % točk,
30 % točk.

Preizkus motoričnih sposobnosti
Prijavljeni kandidati bodo v roku, določenem v splošnem delu Razpisa za vpis, pisno obveščeni o vseh
podrobnostih v zvezi s preizkusom motoričnih sposobnosti, ki bo v prvem prijavnem roku 30. junija 2016.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku na študijskem programu še prosta mesta,
bo preizkus motoričnih sposobnosti v drugem prijavnem roku 8. septembra 2016.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v drugem prijavnem roku na študijskem programu še razpisana
vpisna mesta, se lahko v tretjem prijavnem roku prijavijo kandidati, ki so preizkus motoričnih sposobnosti
opravili v prvem ali drugem roku. V tretjem prijavnem roku se preizkus motoričnih sposobnosti ne bo
izvajal.
Opravljeni preizkus motoričnih sposobnosti velja samo za tekoče leto.
Dokumenti
Vsi kandidati morajo najkasneje do 1. junija 2016 v prvem prijavnem roku oziroma do 30. avgusta 2016 v
drugem prijavnem roku (če bodo objavljena še prosta vpisna mesta) poslati na Pedagoško fakulteto vsaj eno
od naštetih dokazil:
a) dokazilo o vsaj petletnem igralnem stažu v izbrani športni panogi ali
b) dokazilo o športnih tekmovalnih dosežkih v izbrani športni panogi ali
c) dokazilo o tem, da je redno delal kot športni trener vsaj dve leti in je dosegel kakovostne rezultate v
izbrani športni panogi ali
d) dokazilo o pridobljeni strokovni usposobljenosti za športnega trenerja v izbrani športni panogi.
Vpisna mesta
Športno treniranje – visokošolski strokovni
program

Redni

Izredni

-

45
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NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
VPIS V VIŠJI LETNIK
Vloge za prehod študenta oz. diplomanta, ki mora izpolnjevati pogoje za vpis v predlagani študijski program, obravnava
Komisija za študijske zadeve PEF UM na predlog Oddelka za športno treniranje. Glede na obseg priznanih obveznosti
iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se lahko študent vpiše v isti ali višji letnik
visokošolskega študijskega programa prve stopnje Športno treniranje. Pri prehodu se lahko priznavajo: primerljive
študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu; neformalno pridobljena primerljiva znanja,
katera študent izkazuje z ustreznimi dokumenti.
V višji letnik se lahko študent vključi, če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste
kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik visokošolskega študijskega programa prve stopnje Športno treniranje.
Določijo se manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem študijskem programu.
Če bo prijavljenih več kandidatov, kot bo prostih mest, bodo izbrani glede na povprečno oceno dosedanjega študija.
Na visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Športno treniranje je možen prehod iz:
1. visokošolskih strokovnih študijskih programov 1. stopnje in univerzitetnih študijskih programov 1. stopnje s
področja športna vzgoja, športno treniranje, kineziologija, ter ustrezni tuji univerzitetni študijski programi, ki ob
zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc ter se jim lahko kot obvezne predmete v tem programu
prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS točk) iz prvega študijskega programa in ki izpolnjujejo pogoje za vpis
v ta študijski program, Komisija za študijske zadeve Pedagoške fakultete UM, na predlog Oddelka za športno treniranje,
omogoči vpis v ustrezni letnik in določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem
programu.
2. visokošolskih strokovnih študijskih programov in univerzitetnih študijskih programov s področja športna
vzgoja, športno treniranje, kineziologija, ter ustrezni tuji univerzitetni študijski programi, ki ob zaključku študija
zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc ter se jim lahko kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj
polovica študijskih obveznosti (ECTS točk) iz prvega študijskega programa in ki izpolnjujejo pogoje za vpis v ta
študijski program, Komisija za študijske zadeve Pedagoške fakultete UM, na predlog Oddelka za športno treniranje,
omogoči vpis v ustrezni letnik in določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem
programu.
3. iz višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994
Diplomantom višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994, ki so končali izobraževanje po študijskem
programu s področja športna vzgoja, športno treniranje, kineziologija, in so pridobili primerljive kompetence ter se
lahko kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS točk) iz prvega
študijskega programa in ki izpolnjujejo pogoje za vpis v ta študijski program in imajo najmanj tri leta delovnih izkušenj,
se omogoči vpis v 2. letnik tega študijskega programa. Komisija za študijske zadeve Pedagoške fakultete UM, na
predlog Oddelka za športno treniranje določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v
novem programu.
Vpisna mesta
Športno treniranje VS (2. letnik)
Športno treniranje VS (3. letnik)

Redni
-
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Izredni
2
2
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PRAVNA FAKULTETA
Mladinska ulica 9, 2000 Maribor
Tel.: (02) 250-42-00
Spletna stran: www.pf.um.si
Informativno mesto: Mladinska ul. 9, Auditorium maximum.
Fakulteta izvaja
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE PRAVO
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Pravo se lahko vpiše, kdor je opravil splošno maturo ali je pred 1. 6. 1995
končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4 letniku

60 % točk,
40 % točk.

Izredni študij
Fakulteta bo izvajala izredni študij na sedežu fakultete za vse letnike. Izredni študij se bo izvajal samo, če bo
prijavljenih najmanj 10 kandidatov.
Vpisna mesta
Pravo – univerzitetni program

Redni
120

Izredni
50

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
1. Prehod iz visokošolskih strokovnih študijskih programov prve stopnje in univerzitetnih študijskih programov
prve stopnje
Študentom visokošolskih strokovnih študijskih programov 1. stopnje ali univerzitetnih študijskih programov 1. stopnje
z naslednjih področij:
- pravo in
- sorodnih področij: poslovne in upravne vede, družbene vede in področje varnosti,
ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc ter se jim lahko kot obvezne predmete v tem
programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS točk) iz prvega študijskega programa in ki izpolnjujejo
pogoje za vpis v ta študijski program. Študijska komisija Pravne fakultete Univerze v Mariboru določi manjkajoče
obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu;
2. Prehod iz višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994
Diplomantom višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994, ki so končali izobraževanje po študijskem
programu z naslednjih področij:
- pravo in
- sorodnih področij: poslovne in upravne vede, družbene vede in področje varnosti,
in so pridobili primerljive kompetence ter lahko kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih
obveznosti (ECTS točk) iz prvega študijskega programa in ki izpolnjujejo pogoje za vpis v ta študijski program.
Študijska komisija Pravne fakultete Univerze v Mariboru določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo
diplomirati v novem programu;
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3. Prehod iz višješolskih študijskih programov po letu 1995
Študentom višješolskih strokovnih študijskih programov z naslednjih področij:
- pravo in
- sorodnih področij: poslovne in upravne vede, družbene vede in področje varnosti,
ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in se jim lahko kot obvezne predmete v tem
programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS točk) iz prvega študijskega programa in ki izpolnjujejo
pogoje za vpis v ta študijski program. Študijska komisija Pravne fakultete Univerze v Mariboru določi manjkajoče
obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
Po 39. členu ZViS in Merilih za prehode med študijskimi programi so prehodi mogoči tudi iz višješolskih strokovnih
programov po zakonu za višješolske študijske programe, ki je veljal po letu 1995.
V skladu s 5. členom Meril za prehode so možni tudi prehodi iz nebolonjskih študijskih programov v bolonjske
študijske programe.
V primeru, da se bo po Merilih za prehode prijavilo več kandidatov, kot je vpisnih mest, se bodo kandidati izbrali po
izvedenem izbirnem postopku, kjer se kot kriterij upošteva splošni uspeh pri splošni maturi oz. zaključnem izpitu (60 %
točk) in splošnem uspehu v 3. in 4. letniku (40 % točk).
Vpisna mesta
Pravo UN (2. letnik)
Pravo UN (3. letnik)

Redni
-
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Izredni
50
70
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Vpisna mesta za nadaljevanje študija po merilih za prehode na Univerzi v Mariboru - študijsko leto 2016/2017

VPISNA MESTA ZA NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
NA UNIVERZI V MARIBORU
VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA
Ekonomske in poslovne vede UN (2. letnik)
Ekonomske in poslovne vede UN (3. letnik)
Poslovna ekonomija VS (2. letnik)
Poslovna ekonomija VS (3. letnik)

Redni

Izredni

50
50
70
70

50
50
70
70

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
Elektrotehnika UN (2. letnik)
Elektrotehnika UN (3. letnik)
Informatika in tehnologije komuniciranja UN
(2. letnik)
Informatika in tehnologije komuniciranja UN
(3. letnik)
Računalništvo in informacijske tehnologije UN
(2. letnik)
Računalništvo in informacijske tehnologije UN
(3. letnik)
Medijske komunikacije UN (2. letnik)

5
5

-

5

-

5

-

5

-

5

-

Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.

-

Medijske komunikacije UN (3. letnik)
Telekomunikacije UN (2. letnik)
Telekomunikacije UN (3. letnik)
Elektrotehnika VS (2. letnik)
Elektrotehnika VS (3. letnik)
Računalništvo in informacijske tehnologije VS
(2. letnik)
Računalništvo in informacijske tehnologije VS
(3. letnik)
Informatika in tehnologije komuniciranja VS
(2. letnik)
Informatika in tehnologije komuniciranja VS
(3. letnik)

5
5
5
5

-

5

-

5

-

5

-

5

-

5
5
5
5

-

11
11
11
11

20
20

5

FERI in FS
Mehatronika UN (2. letnik)
Mehatronika UN (3. letnik)
Mehatronika VS (2. letnik)
Mehatronika VS (3. letnik)

FAKULTETA ZA ENERGETIKO
Energetika UN (2. letnik)
Energetika UN (3. letnik)
Energetika VS (2. letnik)
Energetika VS (3. letnik)

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO, PROMETNO INŽENIRSTVO IN ARHITEKTURO
Gradbeništvo UN (2. letnik)
Gradbeništvo UN (3. letnik)

Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
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VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
Prometno inženirstvo UN (2. letnik)
Prometno inženirstvo UN (3. letnik)
Arhitektura UN (2. letnik)
Arhitektura UN (3. letnik)

Redni
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.

Izredni
-

Gradbeništvo VS (2. letnik)

– Maribor
– Celje
Gradbeništvo VS (3. letnik)

– Maribor
– Celje
Prometno inženirstvo VS (2. letnik)
Prometno inženirstvo VS (3. letnik)

Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.

Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.

Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.

Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.

-

Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.

FG, FS in EPF
Gospodarsko inženirstvo - smer gradbeništvo UN
(2. letnik)
Gospodarsko inženirstvo - smer gradbeništvo UN
(3. letnik)

Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.

Gospodarsko inženirstvo - smer strojništvo UN
(2. letnik)
Gospodarsko inženirstvo - smer strojništvo UN
(3. letnik)

-

10

--

10

-

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO
Kemijska tehnologija UN (2. letnik)
Kemijska tehnologija UN (3. letnik)
Kemija UN (2. letnik)
Kemija UN (3. letnik)
Kemijska tehnologija VS (2. letnik)
Kemijska tehnologija VS (3. letnik)

7
6
5
5
6
5

-

FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE
Agronomija – okrasne rastline, zelenjava in poljščine
VS (3. letnik)
Ekološko kmetijstvo VS (3. letnik)
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VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
FAKULTETA ZA LOGISTIKO

Redni

Izredni

10
10
10

10
15
10

2
2
2
2
2
2
4
4

-

10

-

10

-

10

-

10

-

10

-

10

-

10
10
20
20
10
10
10
10

10
10
5
5
-

10
5
10
5

10
5
10
5

5
4

30
15

4
6

-

Logistika sistemov UN (3. letnik)
Gospodarska in tehniška logistika VS (2. letnik)
Gospodarska in tehniška logistika VS (3. letnik)

FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO
Univerzitetni enopredmetni programi
Biologija (2. letnik)
Biologija (3. letnik)
Ekologija z naravovarstvom (2. letnik)
Ekologija z naravovarstvom (3. letnik)
Fizika (2. letnik)
Fizika (3. letnik)
Matematika (2. letnik)
Matematika (3. letnik)

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE
Organizacija in management poslovnih in delovnih
sistemov UN (2. letnik)
Organizacija in management kadrovskih in
izobraževalnih sistemov UN (2. letnik)
Organizacija in management informacijskih sistemov
UN (2. letnik)
Organizacija in management poslovnih in delovnih
sistemov VS (2. letnik)
Organizacija in management kadrovskih in
izobraževalnih sistemov VS (2. letnik)
Organizacija in management informacijskih sistemov
VS (2. letnik)

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
Strojništvo UN (2. letnik)
Strojništvo UN (3. letnik)
Strojništvo VS (2. letnik)
Strojništvo VS (3. letnik)
Oblikovanje in tekstilni materiali UN (2. letnik)
Oblikovanje in tekstilni materiali UN (3. letnik)
Tehniško varstvo okolja UN (2. letnik)
Tehniško varstvo okolja UN (3. letnik)
Tehnologije tekstilnega oblikovanja VS (2. letnik)
Tehnologije tekstilnega oblikovanja VS (3. letnik)

FAKULTETA ZA TURIZEM
Turizem VS (2. letnik)
Turizem VS (3. letnik)
Turizem UN (2. letnik)
Turizem UN (3. letnik)

FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE
Varnost in policijsko delo VS – Ljubljana (2. letnik)
Informacijska varnost VS (2. letnik)

FILOZOFSKA FAKULTETA
Univerzitetni enopredmetni programi
Slovenski jezik in književnost UN (2. letnik)
Slovenski jezik in književnost UN (3. letnik)
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VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program

Redni

Izredni

Zgodovina UN (2. letnik)
Zgodovina UN (3. letnik)

2
2

-

Univerzitetni dvopredmetni programi
Filozofija UN (2. letnik)
Filozofija UN (3. letnik)
Geografija UN (2. letnik)
Geografija UN (3. letnik)
Pedagogika UN (2. letnik)
Pedagogika UN (3. letnik)
Slovenski jezik in književnost UN (2. letnik)
Slovenski jezik in književnost UN (3. letnik)
Umetnostna zgodovina UN (2. letnik)
Zgodovina UN (2. letnik)
Zgodovina UN (3. letnik)

2
2
1
1
2
2
6
8
1
2
2

-

2

-

2

-

1

-

1

-

1
1
1
1
1
1
4
4
4
3
3
-

3
3
2
2

-

50
70

MEDICINSKA FAKULTETA

Splošna medicina – enoviti magistrski program druge
stopnje (2. letnik)
Splošna medicina – enoviti magistrski program druge
stopnje (3. letnik)
Splošna medicina – enoviti magistrski program druge
stopnje (4. letnik))
Splošna medicina – enoviti magistrski program druge
stopnje (5. letnik)

PEDAGOŠKA FAKULTETA
Glasbena pedagogika UN (2. letnik)
Glasbena pedagogika UN (3. letnik)
Glasbena pedagogika UN (4. letnik)
Likovna pedagogika UN (2. letnik)
Likovna pedagogika UN (3. letnik)
Likovna pedagogika UN (4. letnik)
Razredni pouk UN (2. letnik)
Razredni pouk UN (3. letnik)
Razredni pouk UN (4. letnik)
Predšolska vzgoja VS (2. letnik)
Predšolska vzgoja VS (3. letnik)
Športno treniranje VS (2. letnik)
Športno treniranje VS (3. letnik)

PRAVNA FAKULTETA
Pravo UN (2. letnik)
Pravo UN (3. letnik)
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VPISNA MESTA ZA SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA
IN TUJCE (DRŽAVLJANE DRŽAV NEČLANIC EVROPSKE UNIJE) NA
UNIVERZI V MARIBORU
VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program

Redni

Izredni

UNIVERZA V MARIBORU

323

227

EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA
Ekonomske in poslovne vede UN
Poslovna ekonomija VS
FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN
INFORMATIKO
Elektrotehnika UN
Elektrotehnika VS
Informatika in tehnologije komuniciranja UN
Informatika in tehnologije komuniciranja VS
Medijske komunikacije UN
Računalništvo in informacijske tehnologije UN
Računalništvo in informacijske tehnologije VS
Telekomunikacije UN
FERI, FGPA, FS IN EPF
Gospodarsko inženirstvo – smer gradbeništvo UN
Gospodarsko inženirstvo – smer strojništvo UN
FERI IN FS
Mehatronika UN
Mehatronika VS
FAKULTETA ZA ENERGETIKO
Energetika UN
Energetika VS
FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO, PROMETNO INŽENIRSTVO IN
ARHITEKTURO
Arhitektura UN
Gradbeništvo UN
Gradbeništvo VS
– Maribor
– Celje
Prometno inženirstvo UN
Prometno inženirstvo VS
FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO
Kemija UN
Kemijska tehnologija UN
Kemijska tehnologija VS
FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE
Agrikultura in okolje UN
Agronomija – okrasne rastline, zelenjava in poljščine VS
Biosistemsko inženirstvo VS
Ekološko kmetijstvo VS
Management v agroživilstvu in razvoj podeželja VS

49
22
27

100
50
50

61

-

8
8
8
10
6
10
8
3
4
2
2
4
2
2
9
2
7

10
10

24

20

4
5

-

6
3
2
4
17
4
8
5
14
2
2
2
2
2

10
10
-
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VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
Vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo VS
Živinoreja VS
FAKULTETA ZA LOGISTIKO
Gospodarska in tehniška logistika VS
Logistika sistemov UN
FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO
Predmetni učitelj - enoviti magistrski študijski program
Univerzitetni enopredmetni študijski programi
Biologija
Ekologija z naravovarstvom
Fizika
Matematika
FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE
Organizacija in management informacijskih sistemov UN
Organizacija in management informacijskih sistemov VS
Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov UN
Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov VS
Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov UN
Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov VS
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
Oblikovanje in tekstilni materiali UN
Strojništvo UN
Tehniško varstvo okolja UN
Strojništvo VS
Tehnologije tekstilnega oblikovanja VS
FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE
Varnost in policijsko delo VS (Ljubljana)
Varstvoslovje UN
Informacijska varnost VS
FAKULTETA ZA TURIZEM
Turizem UN
Turizem VS
FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE
Zdravstvena nega VS
FILOZOFSKA FAKULTETA
Univerzitetni enopredmetni programi
Germanistika
Psihologija
Slovenski jezik in književnost
Sociologija in interdisciplinarno družboslovje
Zgodovina
Univerzitetni dvopredmetni programi
Angleški jezik in književnost
Filozofija
Geografija
260

Redni

Izredni

2
2
12
7
5
15
6
9
2
2
2
3
30
4
6
4
6
4
6
14
5
2
5
2
4
2
1
1
11
4
7
4
4
29
14
3
3
3
3
2
15
5
3
2

10
5
5
45
15
15
15
2
1
1
4
2
1
1
14
7
7
4
4
8
6
2
2
2
2
-
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VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
Madžarski jezik s književnostjo
Medjezikovne študije – angleščina
Medjezikovne študije – nemščina
Nemški jezik in književnost
Pedagogika
Slovenski jezik in književnost
Sociologija
Umetnostna zgodovina
Zgodovina
MEDICINSKA FAKULTETA
Splošna medicina – enoviti magistrski študijski program
PEDAGOŠKA FAKULTETA
Glasbena pedagogika UN
Likovna pedagogika UN
Predšolska vzgoja VS
Razredni pouk UN
Športno treniranje VS
PRAVNA FAKULTETA
Pravo UN

261

Redni

Izredni

1
3
2
2
3
4
2
3
4
4
9
1
1
3
4
12
12

2
2
5
3
2
5
5
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VPISNA MESTA ZA VZPOREDNI ŠTUDIJ IN ŠTUDIJ DIPLOMANTOV NA
UNIVERZI V MARIBORU
VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
UNIVERZA V MARIBORU
EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA
Ekonomske in poslovne vede UN
Poslovna ekonomija VS
FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN
INFORMATIKO
Elektrotehnika UN
Elektrotehnika VS
Informatika in tehnologije komuniciranja UN
Informatika in tehnologije komuniciranja VS
Medijske komunikacije UN
Računalništvo in informacijske tehnologije UN
Računalništvo in informacijske tehnologije VS
Telekomunikacije UN
FERI, FGPA, FS IN EPF
Gospodarsko inženirstvo – smer gradbeništvo UN
Gospodarsko inženirstvo – smer strojništvo UN
FERI IN FS
Mehatronika UN
Mehatronika VS
FAKULTETA ZA ENERGETIKO
Energetika UN
Energetika VS
FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO, PROMETNO INŽENIRSTVO IN
ARHITEKTURO
Arhitektura UN
Gradbeništvo UN
Gradbeništvo VS
– Maribor
– Celje
Prometno inženirstvo UN
Prometno inženirstvo VS
FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO
Kemija UN
Kemijska tehnologija UN
Kemijska tehnologija VS
FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE
Agrikultura in okolje UN
Agronomija – okrasne rastline, zelenjava in poljščine VS
Biosistemsko inženirstvo VS
Ekološko kmetijstvo VS
Management v agroživilstvu in razvoj podeželja VS

263

Redni

Izredni

16

36

-

-

-

-

1
1
-

-

13

4

2
3

-

3
2
1
2
-

2
2
-
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VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
Vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo VS
Živinoreja VS
FAKULTETA ZA LOGISTIKO
Gospodarska in tehniška logistika VS
Logistika sistemov UN
FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO
Predmetni učitelj – enoviti magistrski študijski program
Univerzitetni enopredmetni študijski programi
Biologija
Ekologija z naravovarstvom
Fizika
Matematika
FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE
Organizacija in management informacijskih sistemov UN
Organizacija in management informacijskih sistemov VS
Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov UN
Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov VS
Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov UN
Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov VS
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
Oblikovanje in tekstilni materiali UN
Strojništvo UN
Tehniško varstvo okolja UN
Strojništvo VS
Tehnologije tekstilnega oblikovanja VS
FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE
Varstvoslovje UN
Varnost in policijsko delo VS (Ljubljana)
Informacijska varnost VS
FAKULTETA ZA TURIZEM
Turizem UN
Turizem VS
FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE
Zdravstvena nega VS
FILOZOFSKA FAKULTETA
Univerzitetni enopredmetni programi prve stopnje
Germanistika
Psihologija
Slovenski jezik in književnost
Sociologija in interdisciplinarno družboslovje
Zgodovina
Univerzitetni dvopredmetni programi prve stopnje
Angleški jezik in književnost
Filozofija
Geografija

264

Redni

Izredni

-

5
3
2
-

-

2
1
1
6
1
3
2
3
1
2
4
4
4
3
1
1
1
1
-
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VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
Madžarski jezik s književnostjo
Medjezikovne študije – angleščina
Medjezikovne študije – nemščina
Nemški jezik in književnost
Pedagogika
Slovenski jezik in književnost
Sociologija
Umetnostna zgodovina
Zgodovina
MEDICINSKA FAKULTETA
Splošna medicina – enoviti magistrski študijski program
PEDAGOŠKA FAKULTETA
Glasbena pedagogika UN
Likovna pedagogika UN
Predšolska vzgoja VS
Razredni pouk UN
Športno treniranje VS
PRAVNA FAKULTETA
Pravo UN

265

Redni

Izredni

2
2
-

1
1
5
3
2
3
3

266

UNIVERZA NA PRIMORSKEM

267

268

UNIVERZA NA PRIMORSKEM

FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE
Titov trg 5, 6000 Koper
Tel.: (05) 663-77-40
(05) 663-77-41
Faks: (05) 663-77-42
E-pošta: info@fhs.upr.si
Spletna stran: www.fhs.upr.si
Informativno mesto: Titov trg 5.
Fakulteta za humanistične študije (UP FHŠ) v študijskem letu 2016/2017 razpisuje univerzitetne triletne
študijske programe prve stopnje Geografija, Medijski študiji, Medkulturno jezikovno posredovanje,
Slovenistika in Zgodovina, štiriletni študijski program prve stopnje Italijanistika in triletne univerzitetne
dvopredmetne študijske programe prve stopnje Antropologija, Arheologija, Geografija, Kulturna dediščina
in Zgodovina.
Na enopredmetnem študijskem programu Kulturna dediščina razpisuje le mesta za vpis v višji letnik po
merilih za prehode.
Redni študij se izvaja na sedežu fakultete v Kopru.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE GEOGRAFIJA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Geografija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega
predmeta geografija; če je kandidat navedeni predmet že opravil pri poklicni maturi, pa izpit iz
kateregakoli drugega maturitetnega predmeta;
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

70 % točk,
30 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

Vpisna mesta
Redni
25

Geografija – univerzitetni program

Izredni
-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Študent lahko prehaja iz enega v drugi študijski program pod pogoji, določenimi s študijskim programom v skladu z
Zakonom o visokem šolstvu oziroma Merili za prehode med študijskimi programi.
Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega
se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Pri prehodih med programi se upošteva
doseženo število ECTS, ter skladnost in sorodnost predmetnikov študijskih programov.
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Študent lahko prehaja v študijski program, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
− študent izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program;
− senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna komisija UP FHŠ, oceni, da se študentu
lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS s predhodnega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne
predmete univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Geografija;
− ob zaključku študija študent pridobi primerljive kompetence kot na predhodno vpisanem študijskem programu.
Prehodi so možni tudi iz vseh sorodnih univerzitetnih študijskih programov, ki se izvajajo v državah EU. Pri prehodu se
upoštevajo vse obveznosti, ki jih je v predhodnem programu študent opravil in ki se mu lahko priznajo. Na podlagi tega
pristojna komisija UP FHŠ odloči, v kateri letnik lahko študent prehaja.
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih študijskih obveznostih na
prvem študijskem programu. Študentu se izpiti, ki jih je opravil na predhodni stopnji izobraževanja, priznajo na podlagi
predložitve učnega načrta predmetov. Sklep o priznavanju izpitov na predlog oddelka sprejme Senat fakultete ali s
strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna komisija fakultete.
Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanje študija v višjem letniku po merilih za prehode se omeji s številom
razpisanih vpisnih mest za 1. letnik.
Vpisna mesta
Geografija UN (2. letnik)
Geografija UN (3. letnik)

Redni
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije..
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.

Izredni
-

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ITALIJANISTIKA
Trajanje študija
Študij traja 4 leta.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Italijanistika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega
predmeta tuji jezik - italijanščina ali italijanščina kot jezik okolja na narodno mešanem območju; če je
kandidat navedeni predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli drugega maturitetnega
predmeta;
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c ) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

70 % točk,
30 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

Vpisna mesta
Redni
25

Italijanistika – univerzitetni program

Izredni
-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
VPIS V 2., 3. IN 4. LETNIK
Študent lahko prehaja iz enega v drugi študijski program pod pogoji, določenimi s študijskim programom v skladu z
Zakonom o visokem šolstvu oziroma Merili za prehode med študijskimi programi.
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Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega
se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Pri prehodih med programi se upošteva
doseženo število ECTS, ter skladnost in sorodnost predmetnikov študijskih programov.
Študent lahko prehaja v študijski program, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
− študent izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program;
− senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna komisija UP FHŠ, oceni, da se študentu
lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS s predhodnega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne
predmete univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Italijanistika;
− ob zaključku študija študent pridobi primerljive kompetence kot na predhodno vpisanem študijskem programu.
Prehodi so možni tudi iz vseh sorodnih univerzitetnih študijskih programov, ki se izvajajo v državah EU. Pri prehodu se
upoštevajo vse obveznosti, ki jih je v predhodnem programu študent opravil in ki se mu lahko priznajo. Na podlagi tega
pristojna komisija UP FHŠ odloči, v kateri letnik lahko študent prehaja.
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih študijskih obveznostih na
prvem študijskem programu. Študentu se izpiti, ki jih je opravil na predhodni stopnji izobraževanja, priznajo na podlagi
predložitve učnega načrta predmetov. Sklep o priznavanju izpitov na predlog oddelka sprejme Senat fakultete ali s
strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna komisija fakultete.
Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanje študija v višjem letniku po merilih za prehode se omeji s številom
razpisanih vpisnih mest za 1. letnik.
Vpisna mesta
Italijanistika UN (2. letnik)
Italijanistika UN (3. letnik)
Italijanistika UN (4. letnik)

Redni
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.

Izredni
-

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE KULTURNA DEDIŠČINA
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
VPIS V 3. LETNIK
Študent lahko prehaja iz enega v drugi študijski program pod pogoji, določenimi s študijskim programom v skladu z
Zakonom o visokem šolstvu oziroma Merili za prehode med študijskimi programi.
Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega
se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Pri prehodih med programi se upošteva
doseženo število ECTS, ter skladnost in sorodnost predmetnikov študijskih programov.
Študent lahko prehaja v študijski program, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
− študent izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program;
− senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna komisija UP FHŠ, oceni, da se študentu
lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS s predhodnega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne
predmete univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Kulturna dediščina;
− ob zaključku študija študent pridobi primerljive kompetence kot na predhodno vpisanem študijskem programu.
Prehodi so možni tudi iz vseh sorodnih univerzitetnih študijskih programov, ki se izvajajo v državah EU. Pri prehodu se
upoštevajo vse obveznosti, ki jih je v predhodnem programu študent opravil in ki se mu lahko priznajo. Na podlagi tega
pristojna komisija UP FHŠ odloči, v kateri letnik lahko študent prehaja.
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih študijskih obveznostih na
prvem študijskem programu. Študentu se izpiti, ki jih je opravil na predhodni stopnji izobraževanja, priznajo na podlagi
predložitve učnega načrta predmetov. Sklep o priznavanju izpitov na predlog oddelka sprejme Senat fakultete ali s
strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna komisija fakultete.
Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanje študija v višjem letniku po merilih za prehode se omeji s številom
razpisanih vpisnih mest za 1. letnik.
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Vpisna mesta
Kulturna dediščina UN (3. letnik)

Redni
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.

Izredni
-

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE MEDIJSKI ŠTUDIJI
Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program prve stopnje Medijski študiji se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega
predmeta sociologija; če je kandidat navedeni predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz
kateregakoli drugega maturitetnega predmeta;
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c ) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oz. zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

70 % točk,
30 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

Vpisna mesta
Redni
30

Medijski študiji – univerzitetni program

Izredni
-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Študent lahko prehaja iz enega v drugi študijski program pod pogoji, določenimi s študijskim programom v skladu z
Zakonom o visokem šolstvu oziroma Merili za prehode med študijskimi programi.
Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega
se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Pri prehodih med programi se upošteva
doseženo število ECTS, ter skladnost in sorodnost predmetnikov študijskih programov.
Študent lahko prehaja v študijski program, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
− študent izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program;
− senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna komisija UP FHŠ, oceni, da se študentu
lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS s predhodnega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne
predmete univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Medijski študiji;
− ob zaključku študija študent pridobi primerljive kompetence kot na predhodno vpisanem študijskem programu.
Prehodi so možni tudi iz vseh sorodnih univerzitetnih študijskih programov, ki se izvajajo v državah EU. Pri prehodu se
upoštevajo vse obveznosti, ki jih je v predhodnem programu študent opravil in ki se mu lahko priznajo. Na podlagi tega
pristojna komisija UP FHŠ odloči, v kateri letnik lahko študent prehaja.
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih študijskih obveznostih na
prvem študijskem programu. Študentu se izpiti, ki jih je opravil na predhodni stopnji izobraževanja, priznajo na podlagi
predložitve učnega načrta predmetov. Sklep o priznavanju izpitov na predlog oddelka sprejme Senat fakultete ali s
strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna komisija fakultete.
Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanje študija v višjem letniku po merilih za prehode se omeji s številom
razpisanih vpisnih mest za 1. letnik.
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Vpisna mesta
Medijski študiji UN (2. letnik)
Medijski študiji UN (3. letnik)

Redni
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.

Izredni
-

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
MEDKULTURNO JEZIKOVNO POSREDOVANJE
Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Medkulturno jezikovno posredovanje se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega
predmeta angleški jezik, če je kandidat ta predmet že opravil pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli
maturitetnega predmeta; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni
maturi.
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c ) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oz. zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

70 % točk,
30 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

Vpisna mesta
Medkulturno jezikovno posredovanje –
univerzitetni program

Redni

Izredni

35

-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Študent lahko prehaja iz enega v drugi študijski program pod pogoji, določenimi s študijskim programom v skladu z
Zakonom o visokem šolstvu oziroma Merili za prehode med študijskimi programi.
Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega
se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Pri prehodih med programi se upošteva
doseženo število ECTS, ter skladnost in sorodnost predmetnikov študijskih programov.
Študent lahko prehaja v študijski program, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
− študent izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program;
− senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna komisija UP FHŠ, oceni, da se študentu
lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS s predhodnega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne
predmete univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Medkulturno jezikovno posredovanje;
− ob zaključku študija študent pridobi primerljive kompetence kot na predhodno vpisanem študijskem programu.
Prehodi so možni tudi iz vseh sorodnih univerzitetnih študijskih programov, ki se izvajajo v državah EU. Pri prehodu se
upoštevajo vse obveznosti, ki jih je v predhodnem programu študent opravil in ki se mu lahko priznajo. Na podlagi tega
pristojna komisija UP FHŠ odloči, v kateri letnik lahko študent prehaja.
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V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih študijskih obveznostih na
prvem študijskem programu. Študentu se izpiti, ki jih je opravil na predhodni stopnji izobraževanja, priznajo na podlagi
predložitve učnega načrta predmetov. Sklep o priznavanju izpitov na predlog oddelka sprejme Senat fakultete ali s
strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna komisija fakultete.
Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanje študija v višjem letniku po merilih za prehode se omeji s številom
razpisanih vpisnih mest za 1. letnik.
Vpisna mesta
Medkulturno jezikovno posredovanje
UN (2. letnik)
Medkulturno jezikovno posredovanje
UN (3. letnik)

Redni
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.

Izredni
-

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE SLOVENISTIKA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Slovenistika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli šolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1.6.1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oz. zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

70 % točk,
30 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

Vpisna mesta
Redni
20

Slovenistika – univerzitetni program

Izredni
-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Študent lahko prehaja iz enega v drugi študijski program pod pogoji, določenimi s študijskim programom v skladu z
Zakonom o visokem šolstvu oziroma Merili za prehode med študijskimi programi.
Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega
se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Pri prehodih med programi se upošteva
doseženo število ECTS, ter skladnost in sorodnost predmetnikov študijskih programov.
Študent lahko prehaja v študijski program, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
− študent izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program;
− senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna komisija UP FHŠ, oceni, da se študentu
lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS s predhodnega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne
predmete univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Slovenistika;
− ob zaključku študija študent pridobi primerljive kompetence kot na predhodno vpisanem študijskem programu.
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Prehodi so možni tudi iz vseh sorodnih univerzitetnih študijskih programov, ki se izvajajo v državah EU. Pri prehodu se
upoštevajo vse obveznosti, ki jih je v predhodnem programu študent opravil in ki se mu lahko priznajo. Na podlagi tega
pristojna komisija UP FHŠ odloči, v kateri letnik lahko študent prehaja.
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih študijskih obveznostih na
prvem študijskem programu. Študentu se izpiti, ki jih je opravil na predhodni stopnji izobraževanja, priznajo na podlagi
predložitve učnega načrta predmetov. Sklep o priznavanju izpitov na predlog oddelka sprejme Senat fakultete ali s
strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna komisija fakultete.
Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanje študija v višjem letniku po merilih za prehode se omeji s številom
razpisanih vpisnih mest za 1. letnik.
Vpisna mesta
Slovenistika UN (2. letnik)
Slovenistika UN (3. letnik)

Redni
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.

Izredni
-

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ZGODOVINA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Zgodovina se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega
predmeta zgodovina; če je kandidat ta predmet že opravil pri poklicni maturi, pa izpit iz enega od
maturitetnih predmetov: filozofija, geografija ali sociologija;
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oz. zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

70 % točk,
30 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

Vpisna mesta
Redni
25

Zgodovina – univerzitetni program

Izredni
-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Študent lahko prehaja iz enega v drugi študijski program pod pogoji, določenimi s študijskim programom v skladu z
Zakonom o visokem šolstvu oziroma Merili za prehode med študijskimi programi.
Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega
se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Pri prehodih med programi se upošteva
doseženo število ECTS, ter skladnost in sorodnost predmetnikov študijskih programov.
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Študent lahko prehaja v študijski program, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
− študent izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program;
− senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna komisija UP FHŠ, oceni, da se študentu
lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS s predhodnega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne
predmete univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Zgodovina;
− ob zaključku študija študent pridobi primerljive kompetence kot na predhodno vpisanem študijskem programu.
Prehodi so možni tudi iz vseh sorodnih univerzitetnih študijskih programov, ki se izvajajo v državah EU. Pri prehodu se
upoštevajo vse obveznosti, ki jih je v predhodnem programu študent opravil in ki se mu lahko priznajo. Na podlagi tega
pristojna komisija UP FHŠ odloči, v kateri letnik lahko študent prehaja.
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih študijskih obveznostih na
prvem študijskem programu. Študentu se izpiti, ki jih je opravil na predhodni stopnji izobraževanja, priznajo na podlagi
predložitve učnega načrta predmetov. Sklep o priznavanju izpitov na predlog oddelka sprejme Senat fakultete ali s
strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna komisija fakultete.
Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanje študija v višjem letniku po merilih za prehode se omeji s številom
razpisanih vpisnih mest za 1. letnik.
Vpisna mesta
Zgodovina UN (2. letnik)
Zgodovina UN (3. letnik)

Redni
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.

Izredni
-

UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ANTROPOLOGIJA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Vpisni pogoji
V univerzitetni dvopredmetni študijski program Antropologija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli šolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1.6.1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c ) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oz. zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

70 % točk,
30 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

Vpisna mesta
Antropologija – univerzitetni dvopredmetni
program

Redni

Izredni

25

-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Študent lahko prehaja iz enega v drugi študijski program pod pogoji, določenimi s študijskim programom v skladu z
Zakonom o visokem šolstvu oziroma Merili za prehode med študijskimi programi.
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Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega
se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Pri prehodih med programi se upošteva
doseženo število ECTS ter skladnost in sorodnost predmetnikov študijskih programov.
Študent lahko prehaja v študijski program, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
− študent izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program;
− senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna komisija UP FHŠ, oceni, da se študentu
lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS s predhodnega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne
predmete univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje;
− ob zaključku študija študent pridobi primerljive kompetence kot na predhodno vpisanem študijskem programu.
Prehodi so možni tudi iz vseh sorodnih univerzitetnih študijskih programov, ki se izvajajo v državah EU. Pri prehodu se
upoštevajo vse obveznosti, ki jih je v predhodnem programu študent opravil in ki se mu lahko priznajo. Na podlagi tega
pristojna komisija UP FHŠ odloči, v kateri letnik lahko študent prehaja.
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih študijskih obveznostih na
prvem študijskem programu. Študentu se izpiti, ki jih je opravil na predhodni stopnji izobraževanja, priznajo na podlagi
predložitve učnega načrta predmetov. Sklep o priznavanju izpitov na predlog oddelka sprejme Senat fakultete ali s
strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna komisija fakultete.
Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanje študija v višjem letniku po merilih za prehode se omeji s številom
razpisanih vpisnih mest za 1. letnik.
Vpisna mesta
Antropologija – dvopredmetni UN
(2. letnik)
Antropologija – dvopredmetni UN
(3. letnik)

Redni
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.

Izredni
-

UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ARHEOLOGIJA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Vpisni pogoji
V univerzitetni dvopredmetni študijski program Arheologija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli šolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1.6.1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c ) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oz. zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

70 % točk,
30 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

Vpisna mesta
Arheologija – univerzitetni dvopredmetni
program

Redni

Izredni

25

-
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NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Študent lahko prehaja iz enega v drugi študijski program pod pogoji, določenimi s študijskim programom v skladu z
Zakonom o visokem šolstvu oziroma Merili za prehode med študijskimi programi.
Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega
se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Pri prehodih med programi se upošteva
doseženo število ECTS ter skladnost in sorodnost predmetnikov študijskih programov.
Študent lahko prehaja v študijski program, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
− študent izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program;
− senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna komisija UP FHŠ, oceni, da se študentu
lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS s predhodnega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne
predmete univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje;
− ob zaključku študija študent pridobi primerljive kompetence kot na predhodno vpisanem študijskem programu.
Prehodi so možni tudi iz vseh sorodnih univerzitetnih študijskih programov, ki se izvajajo v državah EU. Pri prehodu se
upoštevajo vse obveznosti, ki jih je v predhodnem programu študent opravil in ki se mu lahko priznajo. Na podlagi tega
pristojna komisija UP FHŠ odloči, v kateri letnik lahko študent prehaja.
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih študijskih obveznostih na
prvem študijskem programu. Študentu se izpiti, ki jih je opravil na predhodni stopnji izobraževanja, priznajo na podlagi
predložitve učnega načrta predmetov. Sklep o priznavanju izpitov na predlog oddelka sprejme Senat fakultete ali s
strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna komisija fakultete.
Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanje študija v višjem letniku po merilih za prehode se omeji s številom
razpisanih vpisnih mest za 1. letnik.
Vpisna mesta
Arheologija – dvopredmetni UN
(2. letnik)
Arheologija – dvopredmetni UN
(3. letnik)

Redni
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.

Izredni
-

UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE GEOGRAFIJA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Vpisni pogoji
V univerzitetni dvopredmetni študijski program Geografija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli šolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1.6.1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oz. zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

70 % točk,
30 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.
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Vpisna mesta
Redni
25

Geografija – univerzitetni dvopredmetni program

Izredni
-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Študent lahko prehaja iz enega v drugi študijski program pod pogoji, določenimi s študijskim programom v skladu z
Zakonom o visokem šolstvu oziroma Merili za prehode med študijskimi programi.
Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega
se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Pri prehodih med programi se upošteva
doseženo število ECTS, ter skladnost in sorodnost predmetnikov študijskih programov.
Študent lahko prehaja v študijski program, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
− študent izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program;
− senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna komisija UP FHŠ, oceni, da se študentu
lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS s predhodnega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne
predmete univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje;
− ob zaključku študija študent pridobi primerljive kompetence kot na predhodno vpisanem študijskem programu.
Prehodi so možni tudi iz vseh sorodnih univerzitetnih študijskih programov, ki se izvajajo v državah EU. Pri prehodu se
upoštevajo vse obveznosti, ki jih je v predhodnem programu študent opravil in ki se mu lahko priznajo. Na podlagi tega
pristojna komisija UP FHŠ odloči, v kateri letnik lahko študent prehaja.
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih študijskih obveznostih na
prvem študijskem programu. Študentu se izpiti, ki jih je opravil na predhodni stopnji izobraževanja, priznajo na podlagi
predložitve učnega načrta predmetov. Sklep o priznavanju izpitov na predlog oddelka sprejme Senat fakultete ali s
strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna komisija fakultete.
Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanje študija v višjem letniku po merilih za prehode se omeji s številom
razpisanih vpisnih mest za 1. letnik.
Vpisna mesta
Geografija – dvopredmetni UN
(2. letnik)
Geografija – dvopredmetni UN
(3. letnik)

Redni
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.

Izredni
-

UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE KULTURNA DEDIŠČINA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Vpisni pogoji
V univerzitetni dvopredmetni študijski program Kulturna dediščina se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli šolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c ) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

70 % točk,
30 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.
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Vpisna mesta
Redni
25

Kulturna dediščina – univerzitetni program

Izredni
-

UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ZGODOVINA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Vpisni pogoji
V univerzitetni dvopredmetni študijski program Zgodovina se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli šolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1.6.1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c ) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oz. zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

70 % točk,
30 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

Vpisna mesta
Redni
25

Zgodovina – univerzitetni dvopredmetni program

Izredni
-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Študent lahko prehaja iz enega v drugi študijski program pod pogoji, določenimi s študijskim programom v skladu z
Zakonom o visokem šolstvu oziroma Merili za prehode med študijskimi programi.
Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega
se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Pri prehodih med programi se upošteva
doseženo število ECTS, ter skladnost in sorodnost predmetnikov študijskih programov.
Študent lahko prehaja v študijski program, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– študent izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program;
– senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna komisija UP FHŠ, oceni, da se študentu
lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS s predhodnega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne
predmete univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Zgodovina;
– ob zaključku študija študent pridobi primerljive kompetence kot na predhodno vpisanem študijskem programu.
Prehodi so možni tudi iz vseh sorodnih univerzitetnih študijskih programov, ki se izvajajo v državah EU. Pri prehodu se
upoštevajo vse obveznosti, ki jih je v predhodnem programu študent opravil in ki se mu lahko priznajo. Na podlagi tega
pristojna komisija UP FHŠ odloči, v kateri letnik lahko študent prehaja.
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih študijskih obveznostih na
prvem študijskem programu. Študentu se izpiti, ki jih je opravil na predhodni stopnji izobraževanja, priznajo na podlagi
predložitve učnega načrta predmetov. Sklep o priznavanju izpitov na predlog oddelka sprejme Senat fakultete ali s
strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna komisija fakultete.
Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanje študija v višjem letniku po merilih za prehode se omeji s številom
razpisanih vpisnih mest za 1. letnik.
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Vpisna mesta
Zgodovina – dvopredmetni UN
(2. letnik)
Zgodovina – dvopredmetni UN
(3. letnik)

Redni
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
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Izredni
-
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FAKULTETA ZA MANAGEMENT

Cankarjeva 5, 6000 Koper
Tel.: (05) 610-20-03
(05) 610-20-20
(05) 610-20-26
Faks: (05) 610-20-15
E-pošta: referat@fm.upr.si
Spletna stran: www.fm.upr.si
Informativna mesta:
− Koper: UP FM, Cankarjeva 5, Koper
− Celje: UP FM – študijsko središče Celje, Ljubljanska cesta 5/a, 3000 Celje, tel. (03) 490-03-32
− Škofja Loka: Ljudska univerza Škofja Loka, Podlubnik 1/a, 4220 Škofja Loka, tel. (04) 506-13-70
Fakulteta za management (UP FM) v študijskem letu 2016/2017 razpisuje študijska programa prve stopnje:
− univerzitetni študijski program Management,
− visokošolski strokovni študijski program Management.
Univerzitetni študijski program Management se bo izvajal v slovenskem in angleškem jeziku.
Informativni dnevi bodo organizirani:
Kraj

Lokacija

Koper

sedež fakultete,
Cankarjeva 5

Škofja
Loka

Bivša vojašnica,
Partizanska 1

Celje

UP FM - študijsko
središče Celje,
Ljubljanska c. 5a

Februar
Petek, 12. 2. 2016, ob 10. in
15. uri
Sobota, 13. 2. 2016, ob 10. uri
Petek, 12. 2. 2016, ob 10. in
15. uri
Sobota, 13. 2. 2016, ob 10. uri
Petek, 12. 2. 2016, ob 10. in
15. uri
Sobota, 13. 2. 2016, ob 10. uri

Maj

September

Torek, 10. 5.
2016, ob 17. uri

Torek, 6. 9.
2016, ob 17. uri

Sreda, 11. 5.
2016, ob 17. uri

Sreda, 7. 9.
2016, ob 17. uri

Četrtek, 12. 5.
2016, ob 17. uri

Četrtek, 8. 9.
2016, ob 17. uri

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE MANAGEMENT
Trajanje študija
Študijski program traja tri leta.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program prve stopnje Management se lahko vpiše, kdo je opravil:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli šolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1.6.1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo:
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.
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Vpisna mesta
Management – univerzitetni program – izvedba v
slovenskem jeziku
Management – univerzitetni program – izvedba v
angleškem jeziku

Redni

Izredni

40

-

20

20

Študijski program v angleškem jeziku se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 15 študentov.
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Za prehode med študijskimi programi se šteje prenehanje študija na študijskem programu, v katerega se je študent
vpisal in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Pri prehodih med programi se upoštevajo doseženo
število ECTS ter usklajenost in sorodnost predmetnikov študijskih programov.
Študent lahko prehaja v študijski program, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
− študent izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program,
− pristojna komisija UP FM, oceni, da se študentu lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS s predhodnega
študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje
Management,
− ob koncu študija študent pridobi primerljive kompetence kot na predhodno vpisanem študijskem programu.
Prehodi so mogoči iz vseh sorodnih visokošolskih strokovnih študijskih programov, ki se izvajajo v državah EU. Pri
prehodu se upoštevajo vse obveznosti, ki jih je v predhodnem programu študent opravil in ki se mu lahko priznajo. Na
podlagi tega pristojna komisija UP FM odloči, v kateri letnik lahko študent prehaja.
Prehod iz višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994
Po merilih za prehode se lahko v 3. letnik vpišejo diplomanti višješolskih programov, sprejetih pred letom 1994, ki so
končali izobraževanje po študijskih programih s področja ekonomskih, poslovnih in upravnih ved in so pridobili
primerljive kompetence ter se jim lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS)
iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa in ki izpolnjujejo
pogoje za vpis v ta študijski program. Pristojna komisija lahko, glede na predhodno opravljene vsebine, določi
manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
Prehod iz višješolskih strokovnih programov po Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju
Po merilih za prehode se lahko v 2. letnik vpišejo diplomanti višješolskih strokovnih programov s področja
ekonomskih, poslovnih in upravnih ved, ki ob zaključku zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc ter se jim lahko
po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se
nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa in ki izpolnjujejo pogoje za vpis v ta študijski program.
Pristojna komisija lahko, glede na predhodno opravljene vsebine, določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo še
dodatno opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
V primeru omejitve vpisa se pri izboru kandidatov uporabljajo merila o omejitvi vpisa. Študentu se izpiti, ki jih je
opravil na predhodni stopnji izobraževanja, priznajo na podlagi predložitve učnega načrta predmetov. Sklep o
priznavanju izpitov na predlog službe sprejme Senat UP FM ali s strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj.
pristojna komisija fakultete.
Študijski program je objavljen na spletni strani: http://www.fm-kp.si/si/management_un_1_stopnja.html
Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanje študija v višjem letniku po merilih za prehode se omeji s številom
razpisanih vpisnih mest za 1. letnik.
Vpisna mesta
Management – izvedba v slovenskem
jeziku UN (2. letnik)
Management – izvedba v slovenskem
jeziku UN (3. letnik)

Redni
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.

Izredni
-

Študijski program je objavljen na spletni strani http://www.fm-kp.si/si/management_un_1_stopnja.html.
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VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE MANAGEMENT
Trajanje študija
Študijski program traja tri leta.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Management se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v
kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta
Management – visokošolski strokovni program
– Koper
– Celje
– Škofja Loka

Redni

Izredni

100
50
50

-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študija na študijskem programu, v katerega se je študent vpisal,
in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Pri prehodih med programi se upoštevajo doseženo
število ECTS ter usklajenost in sorodnost predmetnikov študijskih programov.
Študent lahko prehaja v študijski program, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
− študent izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program,
− pristojna komisija UP FM oceni, da se študentu lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS s predhodnega
študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete visokošolskega strokovnega študijskega programa 1.
stopnje Management;
− ob koncu študija študent pridobi primerljive kompetence kot na predhodno vpisanem študijskem programu.
Prehodi so mogoči iz vseh sorodnih visokošolskih strokovnih študijskih programov, ki se izvajajo v državah EU. Pri
prehodu se upoštevajo vse obveznosti, ki jih je v predhodnem programu študent opravil in ki se mu lahko priznajo. Na
podlagi tega pristojna komisija UP FM odloči, v kateri letnik lahko študent prehaja.
Prehod iz višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994
Po merilih za prehode se lahko v 3. letnik vpišejo diplomanti višješolskih programov, sprejetih pred letom 1994, ki so
končali izobraževanje po študijskih programih s področja ekonomskih, poslovnih in upravnih ved in so pridobili
primerljive kompetence ter se jim lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS)
iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa in ki izpolnjujejo
pogoje za vpis v ta študijski program. Pristojna komisija lahko, glede na predhodno opravljene vsebine, določi
manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
Prehod iz višješolskih strokovnih programov po Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju
Po merilih za prehode se lahko v 2. letnik vpišejo diplomanti višješolskih strokovnih programov s področja
ekonomskih, poslovnih in upravnih ved, ki ob zaključku zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc ter se jim lahko
po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se
nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa in ki izpolnjujejo pogoje za vpis v ta študijski program.
Pristojna komisija lahko, glede na predhodno opravljene vsebine, določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo še
dodatno opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
V primeru omejitve vpisa se pri izboru kandidatov uporabljajo merila o omejitvi vpisa. Študentu se izpiti, ki jih je
opravil na predhodni stopnji izobraževanja, priznajo na podlagi predložitve učnega načrta predmetov. Sklep o
priznavanju izpitov na predlog službe sprejme Senat UP FM ali s strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj.
pristojna komisija fakultete.
Študijski program je objavljen na spletni strani http://www.fm-kp.si/si/management_vs_1_stopnja.html.
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Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanje študija v višjem letniku po merilih za prehode se omeji s številom
razpisanih vpisnih mest za 1. letnik.
Vpisna mesta
Management VS – Koper (2. letnik)
Management VS – Koper (3. letnik)
Management VS – Celje (2. letnik)
Management VS – Celje (3. letnik)
Management VS – Škofja Loka
(2. letnik)
Management VS – Škofja Loka
(3. letnik)

Redni
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
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Izredni
-
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FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN
INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE
Glagoljaška 8, 6000 Koper
Tel.: (05) 611-75-75
Fax.: (05) 611-75-71
E-pošta: referat@famnit.upr.si
Spletna stran: www.famnit.upr.si
Informativno mesto: Glagoljaška 8
Kontakti za študijski program Aplikativna kineziologija:
Tel.: (05) 662-52-98
E-pošta: a.kineziologija@famnit.upr.si

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) v študijskem letu
2016/2017 razpisuje univerzitetne študijske programe prve stopnje: Aplikativna kineziologija, Biodiverziteta,
Bioinformatika, Biopsihologija, Matematika, Matematika v ekonomiji in financah, Računalništvo in
informatika ter Sredozemsko kmetijstvo.
Študijski program Matematika se bo izvajal v slovenskem in angleškem jeziku (v študijskem letu
2016/2017 se bodo v angleškem jeziku izvajali 1., 2. in 3. letnik).
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE APLIKATIVNA KINEZIOLOGIJA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Aplikativna kineziologija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov: matematika, biologija, kemija ali fizika; če je kandidat enega od navedenih predmetov že
opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli maturitetnega predmeta; izbrani predmet ne sme biti
predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

70 % točk,
30 % točk,

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

Vpisna mesta
Aplikativna kineziologija – univerzitetni program

Redni
40

Izredni
-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Prehodi med študijskimi programi so možni na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu, Meril za prehode med
študijskimi programi in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo predmetno področje.
Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja na prvem študijskem programu, iz
katerega študent prehaja, in nadaljevanje študija na drugem študijskem programu, v katerega študent prehaja. Pri
prehodu se upošteva primerljivost študijskih programov in opravljene študijske obveznosti študenta v prvem študijskem
programu.
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V 2. letnik dodiplomskega študijskega programa Aplikativna kineziologija se po merilih za prehode vpiše študent
sorodnega dodiplomskega študijskega programa 1. stopnje, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
− študent izpolnjuje pogoje za vpis v 2. letnik dodiplomskega študijskega programa Aplikativna kineziologija,
− študijski program, iz katerega študent prehaja, ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc kot
dodiplomski študijski program Aplikativna kineziologija in
− so izpolnjeni drugi kriteriji v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (primerljiv predmetnik študijskega
programa v vsaj 50% kreditnih točk po ECTS, opravljene obveznosti študenta).
V 3. letnik dodiplomskega študijskega programa Aplikativna kineziologija se po merilih za prehode vpiše študent
sorodnega dodiplomskega študijskega programa 1. stopnje, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
- študent izpolnjuje pogoje za vpis v 3. letnik dodiplomskega študijskega programa Aplikativna kineziologija,
- študijski program, iz katerega študent prehaja, ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc kot
dodiplomski študijski program Aplikativna kineziologija in
- so izpolnjeni drugi kriteriji v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (primerljiv predmetnik študijskega
programa v vsaj 50% kreditnih točk po ECTS, opravljene obveznosti študenta).
Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija UP FAMNIT.
Po merilih za prehode se lahko vpiše tudi študent sorodnega študijskega programa v tujini in mu je bila, skladno z
zakonom, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja študija na dodiplomskem
študijskem programu Aplikativna kineziologija.
V primeru omejitve vpisa so kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih študijskih obveznosti v
študijskem programu, iz katerega kandidat prehaja.
Vpisna mesta
Aplikativna kineziologija UN (2. letnik)
Aplikativna kineziologija UN (3. letnik)

Redni
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.

Izredni
-

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE BIODIVERZITETA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Biodiverziteta se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo;
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi;
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a), b) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

70 % točk,
30 % točk.

Vpisna mesta
Redni
35

Biodiverziteta – univerzitetni program

Izredni
-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
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VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Prehodi med študijskimi programi so možni na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu, Meril za prehode med
študijskimi programi in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo predmetno področje.
Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja na prvem študijskem programu, iz
katerega študent prehaja, in nadaljevanje študija na drugem študijskem programu, v katerega študent prehaja. Pri
prehodu se upošteva primerljivost študijskih programov in opravljene študijske obveznosti študenta v prvem študijskem
programu.
V 2. oziroma 3. letnik univerzitetnega študijskega programa Biodiverziteta se po merilih za prehode lahko vpiše študent
sorodnega študijskega programa 1. stopnje in dosedanjega dodiplomskega študijskega programa (študijski programi,
sprejeti pred 11. 6. 2004), če so izpolnjeni naslednji pogoji:
− študent izpolnjuje pogoje za vpis v univerzitetni študijski program Biodiverziteta,
− študijski program, iz katerega študent prehaja, ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc kot
univerzitetni študijski program Biodiverziteta in
− so izpolnjeni drugi kriteriji v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (primerljiv predmetnik študijskega
programa, opravljene obveznosti študenta).
Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija UP FAMNIT, ki pri obravnavi poleg
(sorodnega) področja upošteva tudi primerljivost študijskih programov v skladu z Merili za prehode med študijskimi
programi.
Po merilih za prehode se lahko vpiše tudi študent sorodnega študijskega programa v tujini in mu je bila, skladno z
zakonom, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja študija v univerzitetnem
študijskem programu Biodiverziteta.
V primeru omejitve vpisa so kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih študijskih obveznosti v
študijskem programu, iz katerega kandidat prehaja.
Vpisna mesta

Biodiverziteta UN (2. letnik)
Biodiverziteta UN (3. letnik)

Redni
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.

Izredni
-

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE BIOINFORMATIKA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Bioinformatika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a), b) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
Vpisna mesta
Bioinformatika – univerzitetni program

Redni
25
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Izredni
-

70 % točk,
30 % točk.

UNIVERZA NA PRIMORSKEM
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Prehodi med študijskimi programi so možni na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu, Meril za prehode med
študijskimi programi in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo predmetno področje.
Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja na prvem študijskem programu, iz
katerega študent prehaja, in nadaljevanje študija na drugem študijskem programu, v katerega študent prehaja. Pri
prehodu se upošteva primerljivost študijskih programov in opravljene študijske obveznosti študenta v prvem študijskem
programu.
V 2. oziroma 3. letnik univerzitetnega študijskega programa Bioinformatika se po merilih za prehode lahko vpiše
študent sorodnega študijskega programa 1. stopnje in dosedanjega dodiplomskega študijskega programa (študijski
programi, sprejeti pred 11.6.2004), če so izpolnjeni naslednji pogoji:
− študent izpolnjuje pogoje za vpis v univerzitetni študijski program Bioinformatika,
− študijski program, iz katerega študent prehaja, ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc kot
univerzitetni študijski program Bioinformatika in
− so izpolnjeni drugi kriteriji v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (primerljiv predmetnik študijskega
programa, opravljene obveznosti študenta).
Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija UP FAMNIT, ki pri obravnavi poleg
(sorodnega) področja upošteva tudi primerljivost študijskih programov v skladu z Merili za prehode med študijskimi
programi.
Po merilih za prehode se lahko vpiše tudi študent sorodnega študijskega programa v tujini in mu je bila, skladno z
zakonom, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja študija v univerzitetnem
študijskem programu Bioinformatika.
V primeru omejitve vpisa so kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih študijskih obveznosti v
študijskem programu, iz katerega kandidat prehaja.
Vpisna mesta

Bioinformatika UN (2. letnik)
Bioinformatika UN (3. letnik)

Redni
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.

Izredni
-

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE BIOPSIHOLOGIJA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Biopsihologija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk,

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

289

UNIVERZA NA PRIMORSKEM
Vpisna mesta
Redni
40

Biopsihologija – univerzitetni program

Izredni
-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Prehodi med študijskimi programi so možni na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu, Meril za prehode med
študijskimi programi in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo predmetno področje.
Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja na prvem študijskem programu, iz
katerega študent prehaja, in nadaljevanje študija na drugem študijskem programu, v katerega študent prehaja. Pri
prehodu se upošteva primerljivost študijskih programov in opravljene študijske obveznosti študenta v prvem študijskem
programu.
V 2. oziroma 3. letnik univerzitetnega študijskega programa Biopsihologija se po merilih za prehode lahko vpiše
študent sorodnega študijskega programa 1. stopnje in dosedanjega dodiplomskega študijskega programa (študijski
programi, sprejeti pred 11.6.2004), če so izpolnjeni naslednji pogoji:
− študent izpolnjuje pogoje za vpis v univerzitetni študijski program Biopsihologija,
− študijski program, iz katerega študent prehaja, ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc kot
univerzitetni študijski program Biopsihologija in
− so izpolnjeni drugi kriteriji v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (primerljiv predmetnik študijskega
programa, opravljene obveznosti študenta).
Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija UP FAMNIT, ki pri obravnavi poleg
(sorodnega) področja upošteva tudi primerljivost študijskih programov v skladu z Merili za prehode med študijskimi
programi.
Po merilih za prehode se lahko vpiše tudi študent sorodnega študijskega programa v tujini in mu je bila, skladno z
zakonom, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja študija v univerzitetnem
študijskem programu Biopsihologija.
V primeru omejitve vpisa so kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih študijskih obveznosti v
študijskem programu, iz katerega kandidat prehaja.
Vpisna mesta

Biopsihologija UN (2. letnik)
Biopsihologija UN (3. letnik)

Redni
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.

Izredni
-

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE MATEMATIKA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Matematika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega
predmeta matematika; če je matematiko že opravil pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli
maturitetnega predmeta; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni
maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
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Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri matematiki v 3. in 4. letniku

60 % točk,
20 % točk,
20 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu
− uspeh pri matematiki v 3. in 4. letniku

30 % točk,
30 % točk,
20 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Matematika – univerzitetni program – izvedba v
slovenskem jeziku
Matematika – univerzitetni program – izvedba v
angleškem jeziku

Redni

Izredni

40

-

25

-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Prehodi med študijskimi programi so možni na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu, Meril za prehode med
študijskimi programi in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo predmetno področje.
Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja na prvem študijskem programu, iz
katerega študent prehaja, in nadaljevanje študija na drugem študijskem programu, v katerega študent prehaja. Pri
prehodu se upošteva primerljivost študijskih programov in opravljene študijske obveznosti študenta v prvem študijskem
programu.
V 2. oziroma 3. letnik univerzitetnega študijskega programa Matematika se po merilih za prehode lahko vpiše študent
sorodnega študijskega programa 1. stopnje in dosedanjega dodiplomskega študijskega programa (študijski programi,
sprejeti pred 11.6.2004), če so izpolnjeni naslednji pogoji:
− študent izpolnjuje pogoje za vpis v univerzitetni študijski program Matematika,
− študijski program, iz katerega študent prehaja, ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc kot
univerzitetni študijski program Matematika in
− so izpolnjeni drugi kriteriji v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (primerljiv predmetnik študijskega
programa, opravljene obveznosti študenta).
Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija UP FAMNIT, ki pri obravnavi poleg
(sorodnega) področja upošteva tudi primerljivost študijskih programov v skladu z Merili za prehode med študijskimi
programi.
Po merilih za prehode se lahko vpiše tudi študent sorodnega študijskega programa v tujini in mu je bila, skladno z
zakonom, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja študija v univerzitetnem
študijskem programu Matematika.
V primeru omejitve vpisa so kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih študijskih obveznosti v
študijskem programu, iz katerega kandidat prehaja.
Vpisna mesta
Matematika UN (2. letnik) – izvedba
v slovenskem jeziku
Matematika UN (3. letnik) – izvedba
v slovenskem jeziku
Matematika UN (2. letnik) – izvedba
v angleškem jeziku

Redni
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
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Izredni
-
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UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
MATEMATIKA V EKONOMIJI IN FINANCAH
Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Matematika v ekonomiji in financah se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega
predmeta matematika; če je matematiko že opravil pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli
maturitetnega predmeta; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni
maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri matematiki v 3. in 4. letniku

60 % točk,
20 % točk,
20 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu
− uspeh pri matematiki v 3. in 4. letniku

30 % točk,
30 % točk,
20 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Matematika v ekonomiji in financah –
univerzitetni program

Redni

Izredni

30

-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Prehodi med študijskimi programi so možni na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu, Meril za prehode med
študijskimi programi in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo predmetno področje.
Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja na prvem študijskem programu, iz
katerega študent prehaja, in nadaljevanje študija na drugem študijskem programu, v katerega študent prehaja. Pri
prehodu se upošteva primerljivost študijskih programov in opravljene študijske obveznosti študenta v prvem študijskem
programu.
V 2. oziroma 3. letnik univerzitetnega študijskega programa Matematika v ekonomiji in financah se po merilih za
prehode lahko vpiše študent sorodnega študijskega programa 1. stopnje in dosedanjega dodiplomskega študijskega
programa (študijski programi, sprejeti pred 11.6.2004), če so izpolnjeni naslednji pogoji:
− študent izpolnjuje pogoje za vpis v univerzitetni študijski program Matematika v ekonomiji in financah,
− študijski program, iz katerega študent prehaja, ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc kot
univerzitetni študijski program Matematika v ekonomiji in financah in
− so izpolnjeni drugi kriteriji v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (primerljiv predmetnik študijskega
programa, opravljene obveznosti študenta).
Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija UP FAMNIT, ki pri obravnavi poleg
(sorodnega) področja upošteva tudi primerljivost študijskih programov v skladu z Merili za prehode med študijskimi
programi.
Po merilih za prehode se lahko vpiše tudi študent sorodnega študijskega programa v tujini in mu je bila, skladno z
zakonom, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja študija v univerzitetnem
študijskem programu Matematika v ekonomiji in financah.
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V primeru omejitve vpisa so kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih študijskih obveznosti v
študijskem programu, iz katerega kandidat prehaja.
Vpisna mesta
Redni
Izredni
Število vpisnih mest je omejeno
Matematika v ekonomiji in financah UN
z razpisanimi vpisnimi mesti za
(2. letnik)
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
Matematika v ekonomiji in financah UN
z razpisanimi vpisnimi mesti za
(3. letnik)
1. letnik generacije.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Računalništvo in informatika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega
predmeta matematika ali računalništvo; če je navedeni predmet že opravil pri poklicni maturi, pa izpit iz
kateregakoli maturitetnega predmeta; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri
poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Računalništvo in informatika – univerzitetni
program

Redni

Izredni

45

-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Prehodi med študijskimi programi so možni na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu, Meril za prehode med
študijskimi programi in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo predmetno področje.
Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja na prvem študijskem programu, iz
katerega študent prehaja, in nadaljevanje študija na drugem študijskem programu, v katerega študent prehaja. Pri
prehodu se upošteva primerljivost študijskih programov in opravljene študijske obveznosti študenta v prvem študijskem
programu.
V 2. oziroma 3. letnik univerzitetnega študijskega programa Računalništvo in informatika se po merilih za prehode
lahko vpiše študent sorodnega študijskega programa 1. stopnje in dosedanjega dodiplomskega študijskega programa
(študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004), če so izpolnjeni naslednji pogoji:
− študent izpolnjuje pogoje za vpis v univerzitetni študijski program Računalništvo in informatika,
− študijski program, iz katerega študent prehaja, ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc kot
univerzitetni študijski program Računalništvo in informatika in
− so izpolnjeni drugi kriteriji v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (primerljiv predmetnik študijskega
programa, opravljene obveznosti študenta).
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UNIVERZA NA PRIMORSKEM
Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija UP FAMNIT, ki pri obravnavi poleg
(sorodnega) področja upošteva tudi primerljivost študijskih programov v skladu z Merili za prehode med študijskimi
programi.
Po merilih za prehode se lahko vpiše tudi študent sorodnega študijskega programa v tujini in mu je bila, skladno z
zakonom, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja študija v univerzitetnem
študijskem programu Računalništvo in informatika.
V primeru omejitve vpisa so kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih študijskih obveznosti v
študijskem programu, iz katerega kandidat prehaja.
Vpisna mesta
Računalništvo in informatika UN
(2. letnik)
Računalništvo in informatika UN
(3. letnik)

Redni
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.

Izredni
-

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE SREDOZEMSKO KMETIJSTVO
Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Sredozemsko kmetijstvo se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a), b) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

70 % točk,
30 % točk.

Vpisna mesta
Redni
25

Sredozemsko kmetijstvo – univerzitetni program

Izredni
-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Prehodi med študijskimi programi so možni na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu, Meril za prehode med
študijskimi programi in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo predmetno področje.
Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja na prvem študijskem programu, iz
katerega študent prehaja, in nadaljevanje študija na drugem študijskem programu, v katerega študent prehaja. Pri
prehodu se upošteva primerljivost študijskih programov in opravljene študijske obveznosti študenta v prvem študijskem
programu.
V 2. oziroma 3. letnik univerzitetnega študijskega programa Sredozemsko kmetijstvo se po merilih za prehode lahko
vpiše študent sorodnega študijskega programa 1. stopnje in dosedanjega dodiplomskega študijskega programa (študijski
programi, sprejeti pred 11. 6. 2004), če so izpolnjeni naslednji pogoji:
− študent izpolnjuje pogoje za vpis v univerzitetni študijski program Sredozemsko kmetijstvo,
− študijski program, iz katerega študent prehaja, ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc kot
univerzitetni študijski program Sredozemsko kmetijstvo in
− so izpolnjeni drugi kriteriji v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (primerljiv predmetnik študijskega
programa, opravljene obveznosti študenta).
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UNIVERZA NA PRIMORSKEM
Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija UP FAMNIT, ki pri obravnavi poleg
(sorodnega) področja upošteva tudi primerljivost študijskih programov v skladu z Merili za prehode med študijskimi
programi.
Po merilih za prehode se lahko vpiše tudi študent sorodnega študijskega programa v tujini in mu je bila, skladno z
zakonom, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja študija v univerzitetnem
študijskem programu Sredozemsko kmetijstvo.
V primeru omejitve vpisa so kandidati izbrani glede na število doseženih kreditnih točk (ECTS) (70% točk) in
povprečni uspeh priznanih izpitov (30%).
Vpisna mesta

Sredozemsko kmetijstvo UN (2. letnik)
Sredozemsko kmetijstvo UN (3. letnik)

Redni
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
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Izredni
-

UNIVERZA NA PRIMORSKEM

FAKULTETA ZA TURISTIČNE ŠTUDIJE – TURISTICA

Obala 11 a, 6320 Portorož
Tel.: (05) 617-70-00 - centrala
(05) 617-70-28 - referat za redni študij
(05) 617-70-27 - referat za izredni študij
Fax.: (05) 617-70-20
E-pošta: info@turistica.upr.si
Spletna stran: www.turistica.upr.si
Informativno mesto: Obala 11 a.

Fakulteta za turistične študije – Turistica (UP FTŠ Turistica) v študijskem letu 2016/2017 razpisuje naslednje
študijske programe prve stopnje: univerzitetna študijska programa Kulturni turizem in Turizem ter
visokošolska strokovna študijska programa Management turističnih destinacij in Management turističnih
podjetij.
Na visokošolskem strokovnem študijskem programu Mediacija v turizmu razpisuje le mesta za vpis v višji
letnik po merilih za prehode.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE KULTURNI TURIZEM
Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Kulturni turizem se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov: sociologija, zgodovina ali geografija; če je kandidat enega od navedenih predmetov že
opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli maturitetnega predmeta; izbrani predmet ne sme biti
predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1.6.1995 končal katerikoli srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo:
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

70 % točk,
30 % točk,

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

Način izvedbe študija
Fakulteta za turistične študije - Turistica izvaja redni študij.
Kraj izvedbe študija
Študij se izvaja na sedežu fakultete v Portorožu.
Vpisna mesta
Kulturni turizem – univerzitetni program

Redni
40
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Izredni
-

UNIVERZA NA PRIMORSKEM
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
VPIS V 2. LETNIK
Študent lahko prehaja iz enega v drugi študijski program pod pogoji, določenimi s študijskim programom (če izpolnjuje
pogoje za vpis v začetni letnik drugega programa in če so za to razpisana vpisna mesta) in v skladu z Zakonom o
visokem šolstvu oziroma Merili za prehode med študijskimi programi, ki jih je sprejel Svet Nacionalne agencije
Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu.
Prehod med študijskimi programi je prenehanje izobraževanja na prvem študijskem programu in nadaljevanje študija na
drugem študijskem programu. Prvi študijski program je program, iz katerega študent prehaja. Prvi študijski program so
lahko tudi vsi študijski programi iste stopnje, pri katerih je kandidat že opravil študijske obveznosti in se lahko
priznavajo v drugem študijskem programu. Drugi študijski program je program, v katerega študent prehaja.
Prehodi so možni med študijskimi programi:
− ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in
− med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem
kreditnem sistemu (v nadaljevanju:ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete
drugega študijskega programa.
Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se lahko študent
vpiše v isti ali višji letnik v drugem študijskem programu.
Pri prehodu se lahko priznavajo:
1. primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu;
2. neformalno pridobljena primerljiva znanja.
Predhodno pridobljena znanja študent izkazuje z ustreznimi dokumenti. O ustreznosti in primerljivosti opravljenih
obveznosti in pridobljenih znanj na podlagi vloge kandidata odloča Senat UP FTŠ Turistici.
V skladu z Merili za prehode med študijskimi programi in internimi akti Univerze na Primorskem se lahko študent
vključi v višji letnik drugega študijskega programa, če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj
toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik javnoveljavnega študijskega programa.
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani na podlagi kriterijev, ki veljajo za izbor v primeru omejitve vpisa v
1. letnik študijskega programa.
Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanje študija v višjem letniku po merilih za prehode se omeji s številom
razpisanih mest za 1. letnik in ne več kot 5 mest. To število razpisanih vpisnih mest se upošteva, če ne preseže omejitve
s številom vpisnih mest v 1. letnik.
Vpisna mesta

Kulturni turizem UN (2. letnik)

Redni
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.

Izredni
-

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE TURIZEM
Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Turizem se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov: sociologija, zgodovina ali geografija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat
že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1.6.1995 končal katerikoli srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo:
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
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70 % točk,
30 % točk,
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kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

Način izvedbe študija
Fakulteta za turistične študije - Turistica izvaja redni študij.
Kraj izvedbe študija
Študij se izvaja na sedežu fakultete v Portorožu.
Vpisna mesta
Redni
40

Turizem – univerzitetni program

Izredni
-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Študent lahko prehaja iz enega v drugi študijski program pod pogoji, določenimi s študijskim programom (če izpolnjuje
pogoje za vpis v začetni letnik drugega programa in če so za to razpisana vpisna mesta) in v skladu z Zakonom o
visokem šolstvu oziroma Merili za prehode med študijskimi programi, ki jih je sprejel Svet Nacionalne agencije
Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu.
Prehod med študijskimi programi je prenehanje izobraževanja na prvem študijskem programu in nadaljevanje študija na
drugem študijskem programu. Prvi študijski program je program, iz katerega študent prehaja. Prvi študijski program so
lahko tudi vsi študijski programi iste stopnje, pri katerih je kandidat že opravil študijske obveznosti in se lahko
priznavajo v drugem študijskem programu. Drugi študijski program je program, v katerega študent prehaja.
Prehodi so možni med študijskimi programi:
− ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in
− med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem
kreditnem sistemu (v nadaljevanju:ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete
drugega študijskega programa.
Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se lahko študent
vpiše v isti ali višji letnik v drugem študijskem programu.
Pri prehodu se lahko priznavajo:
1. primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu;
2. neformalno pridobljena primerljiva znanja.
Predhodno pridobljena znanja študent izkazuje z ustreznimi dokumenti. O ustreznosti in primerljivosti opravljenih
obveznosti in pridobljenih znanj na podlagi vloge kandidata odloča Senat UP FTŠ Turistici.
V skladu z Merili za prehode med študijskimi programi in internimi akti Univerze na Primorskem se lahko študent
vključi v višji letnik drugega študijskega programa, če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj
toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik javnoveljavnega študijskega programa.
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani na podlagi kriterijev, ki veljajo za izbor v primeru omejitve vpisa v
1. letnik študijskega programa.
Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanje študija v višjem letniku po merilih za prehode se omeji s številom
razpisanih mest za 1. letnik in ne več kot 5 mest. To število razpisanih vpisnih mest se upošteva, če ne preseže omejitve
s številom vpisnih mest v 1. letnik.
Vpisna mesta

Turizem UN (2. letnik)
Turizem UN (3. letnik)

Redni
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
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Izredni
-

UNIVERZA NA PRIMORSKEM
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
MANAGEMENT TURISTIČNIH DESTINACIJ
Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Management turističnih destinacij se lahko vpiše, kdor je opravil
zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Način izvedbe študija
Fakulteta za turistične študije - Turistica izvaja izredni študij.
Kraj izvedbe študija
Študij se izvaja v študijskem središču v Ljubljani.
Vpisna mesta
Management turističnih destinacij – visokošolski
strokovni program
– Ljubljana

Redni

Izredni

-

30

Študijski program se bo izvajal le, če se bo vpisalo najmanj 20 kandidatov.
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Prehodi so možni med študijskimi programi:
1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in
2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem
kreditnem sistemu (v nadaljevanju:ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete
drugega študijskega programa.
Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se lahko študent
vpiše v isti ali višji letnik v drugem študijskem programu.
Pri prehodu se lahko priznavajo:
1. primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu;
2. neformalno pridobljena primerljiva znanja.
Predhodno pridobljena znanja študent izkazuje z ustreznimi dokumenti. O ustreznosti in primerljivosti opravljenih
obveznosti in pridobljenih znanj na podlagi vloge kandidata odloča Senat UP FTŠ Turistice.
V skladu z Merili za prehode med študijskimi programi in internimi akti Univerze na Primorskem se lahko študent
vključi v višji letnik drugega študijskega programa, če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj
toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik javnoveljavnega študijskega programa.
Prehod iz višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994
Po merilih za prehode se lahko v 3. letnik vpišejo diplomanti višješolskih programov, sprejetih pred letom 1994, ki so
končali izobraževanje po študijskih programih s področja gostinstva, turizma, živilstva in prehrane in so pridobili
primerljive kompetence ter se jim lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS)
iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa in ki izpolnjujejo
pogoje za vpis v ta študijski program. Pristojna komisija lahko, glede na predhodno opravljene vsebine, določi
manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
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Prehod iz višješolskih strokovnih programov po Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju
Po merilih za prehode se lahko v 2. letnik vpišejo diplomanti višješolskih strokovnih programov s področja gostinstva,
turizma, živilstva in prehrane, ki ob zaključku zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc ter se jim lahko po
kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se
nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa in ki izpolnjujejo pogoje za vpis v ta študijski program.
Pristojna komisija lahko, glede na predhodno opravljene vsebine, določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo še
dodatno opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani na podlagi kriterijev, ki veljajo za izbor v primeru omejitve vpisa v
1. letnik študijskega programa.
Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanje študija v višjem letniku po merilih za prehode se omeji s številom
razpisanih mest za 1. letnik in ne več kot 10 mest za redni študij in 5 mest za izredni študij. To število razpisanih
vpisnih mest se upošteva, če ne preseže omejitve s številom vpisnih mest v 1. letnik.
Vpisna mesta
Redni
Management turističnih destinacij VS –
Ljubljana (2. letnik)

-

Management turističnih destinacij VS –
Ljubljana (3. letnik)

-

Izredni
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
MANAGEMENT TURISTIČNIH PODJETIJ
Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Management turističnih podjetij se lahko vpiše, kdor je opravil
zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Način študija
Fakulteta za turistične študije - Turistica izvaja redni študij.
Kraj izvedbe študija
Študij se izvaja na sedežu fakultete v Portorožu.
Vpisna mesta
Management turističnih podjetij – visokošolski
strokovni program

Redni

Izredni

70

-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Prehodi so možni med študijskimi programi:
1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in
2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem
kreditnem sistemu (v nadaljevanju:ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete
drugega študijskega programa.
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Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se lahko študent
vpiše v isti ali višji letnik v drugem študijskem programu.
Pri prehodu se lahko priznavajo:
1. primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu;
2. neformalno pridobljena primerljiva znanja.
Predhodno pridobljena znanja študent izkazuje z ustreznimi dokumenti. O ustreznosti in primerljivosti opravljenih
obveznosti in pridobljenih znanj na podlagi vloge kandidata odloča Senat UP FTŠ Turistice.
V skladu z Merili za prehode med študijskimi programi in internimi akti Univerze na Primorskem se lahko študent
vključi v višji letnik drugega študijskega programa, če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj
toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik javnoveljavnega študijskega programa.
Prehod iz višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994
Po merilih za prehode se lahko v 3. letnik vpišejo diplomanti višješolskih programov, sprejetih pred letom 1994, ki so
končali izobraževanje po študijskih programih s področja gostinstva, turizma, živilstva in prehrane in so pridobili
primerljive kompetence ter se jim lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS)
iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa in ki izpolnjujejo
pogoje za vpis v ta študijski program. Pristojna komisija lahko, glede na predhodno opravljene vsebine, določi
manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
Prehod iz višješolskih strokovnih programov po Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju
Po merilih za prehode se lahko v 2. letnik vpišejo diplomanti višješolskih strokovnih programov s področja gostinstva,
turizma, živilstva in prehrane, ki ob zaključku zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc ter se jim lahko po
kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se
nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa in ki izpolnjujejo pogoje za vpis v ta študijski program.
Pristojna komisija lahko, glede na predhodno opravljene vsebine, določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo še
dodatno opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani na podlagi kriterijev, ki veljajo za izbor v primeru omejitve vpisa v
1. letnik študijskega programa.
Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanje študija v višjem letniku po merilih za prehode se omeji s številom
razpisanih mest za 1. letnik in ne več kot 10 mest za redni študij.
To število razpisanih vpisnih mest se upošteva, če ne preseže omejitve s številom vpisnih mest v 1. letnik.
Vpisna mesta
Management turističnih podjetij VS
(2. letnik)
Management turističnih podjetij VS
(3. letnik)

Redni
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.

Izredni
-

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE MEDIACIJA V TURIZMU
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHOD
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Prehodi so možni med študijskimi programi:
1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in
2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem
kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete
drugega študijskega programa.
Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se lahko študent
vpiše v isti ali višji letnik v drugem študijskem programu.
Pri prehodu se lahko priznavajo:
1. primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu;
2. neformalno pridobljena primerljiva znanja.
Predhodno pridobljena znanja študent izkazuje z ustreznimi dokumenti. O ustreznosti in primerljivosti opravljenih
obveznosti in pridobljenih znanj na podlagi vloge kandidata odloča Senat UP FTŠ Turistice.
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V skladu z Merili za prehode med študijskimi programi in internimi akti Univerze na Primorskem se lahko študent
vključi v višji letnik drugega študijskega programa, če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj
toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik javnoveljavnega študijskega programa.
Prehod iz višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994
Po merilih za prehode se lahko v 3. letnik vpišejo diplomanti višješolskih programov, sprejetih pred letom 1994, ki so
končali izobraževanje po študijskih programih s področja gostinstva, turizma, živilstva in prehrane in so pridobili
primerljive kompetence ter se jim lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS)
iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa in ki izpolnjujejo
pogoje za vpis v ta študijski program. Pristojna komisija lahko, glede na predhodno opravljene vsebine, določi
manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
Prehod iz višješolskih strokovnih programov po Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju
Po merilih za prehode se lahko v 2. letnik vpišejo diplomanti višješolskih strokovnih programov s področja gostinstva,
turizma, živilstva in prehrane, ki ob zaključku zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc ter se jim lahko po
kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se
nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa in ki izpolnjujejo pogoje za vpis v ta študijski program.
Pristojna komisija lahko, glede na predhodno opravljene vsebine, določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo še
dodatno opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani na podlagi kriterijev, ki veljajo za izbor v primeru omejitve vpisa v
1. letnik študijskega programa.
Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanje študija v višjem letniku po merilih za prehode se omeji s številom
razpisanih mest za 1. letnik in ne več kot 10 mest. To število razpisanih vpisnih mest se upošteva, če ne preseže
omejitve s številom vpisnih mest v 1. letnik.
Vpisna mesta

Mediacija v turizmu VS (3. letnik)

Redni
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
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Izredni
-

UNIVERZA NA PRIMORSKEM

FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU
Polje 42, 6310 Izola
Tel.: (05) 662-64-61
Faks: (05) 662-64-80
E-pošta: info@fvz.upr.si
Spletna stran: www.fvz.upr.si
Informativno mesto: Polje 42.

Fakulteta za vede o zdravju (UP FVZ) v študijskem letu 2016/2017 razpisuje dva visokošolska strokovna
študijska programa prve stopnje: Prehransko svetovanje – dietetika in Zdravstvena nega.
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
PREHRANSKO SVETOVANJE – DIETETIKA
Trajanje študija
Študij traja tri leta.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Prehransko svetovanje – dietetika se lahko vpiše, kdor je opravil
zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta
Prehransko svetovanje – dietetika – visokošolski
strokovni program

Redni

Izredni

40

30

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA
Trajanje študija
Študij traja tri leta.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v
kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Način študija
Fakulteta izvaja redni in izredni študij.
Kraj izvedbe študija
Študij se izvaja na sedežu fakultete v Izoli ter na lokaciji v Novi Gorici (redni študij).
Zdravniško potrdilo
Izbrani kandidati morajo ob vpisu predložiti zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje del
in nalog zdravstvenega delavca, ki ga izda Dispanzer medicine dela, prometa in športa (obrazec DZS 8,204).
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Vpisna mesta
Zdravstvena nega – visokošolski strokovni
program
– Izola
– Nova Gorica

Redni

Izredni

60
45

45
-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
Prehod med študijskimi programi je prenehanje izobraževanja na prvem študijskem programu in nadaljevanje študija na
drugem študijskem programu. Drugi študijski program je program, v katerega študent prehaja.
Študent lahko prehaja v študijski program, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. študent izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program;
2. senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna komisija UP FVZ, oceni, da se
študentu lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS s predhodnega študijskega programa, ki se nanašajo na
obvezne predmete visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Prehransko svetovanje - dietetika;
3. ob zaključku študija študent pridobi primerljive kompetence kot na predhodno vpisanem študijskem programu.
Predhodno pridobljena znanja študent izkazuje z ustreznimi dokumenti. O ustreznosti in primerljivosti opravljenih
obveznosti in pridobljenih znanj na podlagi vloge kandidata odloča Komisija za študijske zadeve UP FVZ.
Prehod je mogoč iz študijskih programov s področja dietetike, prehrane in živilstva in drugih podobnih programov, ki
so akreditirani v Sloveniji in v državah Evropske unije.
Po merilih za prehode se lahko kandidat vpiše v 2. ali 3. letnik, če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda
priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis 2. ali 3. letnik. Pristojna komisija lahko, glede na
predhodno opravljene vsebine, določi manjkajoče obveznosti, ki jih mora kandidat opraviti, če želi nadaljevati študij v
novem programu.
Pri prehodu se upoštevajo vse obveznosti, ki jih je v predhodnem programu študent opravil in ki se mu lahko priznajo.
O priznanju in določitvi manjkajočih obveznosti, ki jih je v predhodnem programu opravil študent odloča Komisija za
študijske zadeve UP FVZ, ki glede na obseg priznanih obveznosti določi tudi letnik, v katerega študent prehaja.
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih študijskih obveznostih na
prvem študijskem programu.
Vpisna mesta
Redni
Izredni
Število vpisnih mest je omejeno Število vpisnih mest je omejeno
Prehransko svetovanje – dietetika VS
z razpisanimi vpisnimi mesti za
z razpisanimi vpisnimi mesti za
(2. letnik)
1. letnik generacije.
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno Število vpisnih mest je omejeno
Prehransko svetovanje – dietetika VS
z razpisanimi vpisnimi mesti za
z razpisanimi vpisnimi mesti za
(3. letnik)
1. letnik generacije.
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno Število vpisnih mest je omejeno
Zdravstvena nega VS – Izola (2. letnik)
z razpisanimi vpisnimi mesti za
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno Število vpisnih mest je omejeno
Zdravstvena nega VS – Izola (3. letnik)
z razpisanimi vpisnimi mesti za
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
Zdravstvena nega VS – Nova Gorica
z razpisanimi vpisnimi mesti za
(2. letnik)
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
Zdravstvena nega VS – Nova Gorica
z razpisanimi vpisnimi mesti za
(3. letnik)
1. letnik generacije.
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PEDAGOŠKA FAKULTETA

Cankarjeva 5, 6000 Koper
Tel.: centrala (05) 663-12-60
referat za študente: (05) 663-12-76 (redni študij)
(05) 663-12-70 (izredni študij)
E-pošta: referat@pef.upr.si
Spletna stran: www.pef.upr.si
Informativno mesto: Cankarjeva 5.
Pedagoška fakulteta (UP PEF) v študijskem letu 2016/2017 razpisuje pedagoške študijske programe prve
stopnje: univerzitetni študijski program Pedagogika, univerzitetni študijski program Razredni pouk in
visokošolski strokovni študijski program Predšolska vzgoja.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE PEDAGOGIKA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Pedagogika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

70 % točk,
30 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

Vpisna mesta
Redni
45

Pedagogika – univerzitetni program

Izredni
-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Vpisni pogoji
Prehodi so možni med študijskimi programi:
1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in
2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem
kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete
drugega študijskega programa.
Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se lahko študent
vpiše v isti ali višji letnik v drugem študijskem programu.
Pri prehodu se lahko priznavajo:
1. primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu;
2. neformalno pridobljena primerljiva znanja.
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Predhodno pridobljena znanja študent izkazuje z ustreznimi dokumenti. O ustreznosti in primerljivosti opravljenih
obveznosti in pridobljenih znanj na podlagi vloge kandidata odloča Senat UP PEF.
V skladu z Merili za prehode med študijskimi programi in internimi akti Univerze na Primorskem se lahko študent
vključi v višji letnik drugega študijskega programa, če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj
toliko kreditnih točk, ki so pogoj za vpis v višji letnik javnoveljavnega študijskega programa.
Ob omejitvi vpisa bodo kandidati izbrani na podlagi kriterijev, ki veljajo za izbor ob omejitvi vpisa v 1. letnik drugega
študijskega programa.
Vpisna mesta

Edukacijske vede UN (2. letnik)
Edukacijske vede UN (3. letnik)

Redni
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.

Izredni
-

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE RAZREDNI POUK
Trajanje študija
Študij traja 4 leta.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Razredni pouk se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

70 % točk,
30 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

Vpisna mesta
Redni
60

Razredni pouk – univerzitetni program

Izredni
-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
VPIS V 2., 3. IN 4. LETNIK
Vpisni pogoji
Prehodi so možni med študijskimi programi:
1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in
2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem
kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete
drugega študijskega programa.
Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se lahko študent
vpiše v isti ali višji letnik v drugem študijskem programu.
Pri prehodu se lahko priznavajo:
1. primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu;
2. neformalno pridobljena primerljiva znanja.
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Predhodno pridobljena znanja študent izkazuje z ustreznimi dokumenti. O ustreznosti in primerljivosti opravljenih
obveznosti in pridobljenih znanj na podlagi vloge kandidata odloča Senat UP PEF.
V skladu z Merili za prehode med študijskimi programi in internimi akti Univerze na Primorskem se lahko študent
vključi v višji letnik drugega študijskega programa, če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj
toliko kreditnih točk, ki so pogoj za vpis v višji letnik javnoveljavnega študijskega programa.
Ob omejitvi vpisa bodo kandidati izbrani na podlagi kriterijev, ki veljajo za izbor ob omejitvi vpisa v 1. letnik drugega
študijskega programa.
Vpisna mesta

Razredni pouk UN (2. letnik)
Razredni pouk UN (3. letnik)
Razredni pouk UN (4. letnik)

Redni
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.

Izredni
-

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE PREDŠOLSKA VZGOJA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Vpisni pogoji

V visokošolski strokovni študijski program Predšolska vzgoja se lahko vpiše, kdor je opravil
zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno
maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

70 % točk,
30 % točk.

Redni in izredni študij
Fakulteta organizira redni in izredni študij. Redni študij se izvaja na sedežu fakultete v Kopru.
Izredni študij bo organiziran na sedežu fakultete v Kopru in na tisti dislocirani enoti, kjer se bo vpisalo
najmanj 30 kandidatov.
Dislocirani enoti:
− Ljudska univerza Ptuj, Mestni trg 2, Ptuj;
− Šolski center Slovenske Konjice – Zreče, Tattenbachova ulica 2a, Slovenske Konjice.
Vpisna mesta
Predšolska vzgoja – visokošolski strokovni
program
– Koper
– Ptuj
– Slovenske Konjice

Redni

Izredni

60
-

60
60
60

Izredni študij bo organiziran na sedežu fakultete v Kopru in na tisti dislocirani enoti, kjer se bo vpisalo
najmanj 30 kandidatov.
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NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Vpisni pogoji
Prehodi so možni med študijskimi programi:
1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in
2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem
kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete
drugega študijskega programa.
Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se lahko študent
vpiše v isti ali višji letnik v drugem študijskem programu.
Pri prehodu se lahko priznavajo:
1. primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu;
2. neformalno pridobljena primerljiva znanja.
Predhodno pridobljena znanja študent izkazuje z ustreznimi dokumenti. O ustreznosti in primerljivosti opravljenih
obveznosti in pridobljenih znanj na podlagi vloge kandidata odloča Senat UP PEF.
V skladu z Merili za prehode med študijskimi programi in internimi akti Univerze na Primorskem se lahko študent
vključi v višji letnik drugega študijskega programa, če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj
toliko kreditnih točk, ki so pogoj za vpis v višji letnik javnoveljavnega študijskega programa.
Ob omejitvi vpisa bodo kandidati izbrani na podlagi kriterijev, ki veljajo za izbor ob omejitvi vpisa v 1. letnik drugega
študijskega programa.
Dislocirane enote:
− Ljudska univerza Ptuj, Mestni trg 2, Ptuj;
− Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, Prešernova cesta 34, Ljutomer
− Šolski center Slovenske Konjice – Zreče, Tattenbachova ulica 2a, Slovenske Konjice.
Vpisna mesta
Predšolska vzgoja VS – Koper
(2. letnik)
Predšolska vzgoja VS – Koper
(3. letnik)

Redni
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.

Predšolska vzgoja VS – Ptuj (2. letnik)

-

Predšolska vzgoja VS – Ptuj (3. letnik)

-

Predšolska vzgoja VS – Ljutomer
(3. letnik)

-

Predšolska vzgoja VS – Slovenske
Konjice (2. letnik)

-
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Izredni
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
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VPISNA MESTA ZA NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
NA UNIVERZI NA PRIMORSKEM
VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE
Geografija UN (2. letnik)
Geografija UN (3. letnik)
Italijanistika UN (2. letnik)
Italijanistika UN (3. letnik)
Italijanistika UN (4. letnik)
Kulturna dediščina UN (3. letnik)
Medijski študiji UN (2. letnik)
Medijski študiji UN (3. letnik)
Medkulturno jezikovno posredovanje UN (2. letnik)
Medkulturno jezikovno posredovanje UN (3. letnik)
Slovenistika UN (2. letnik)
Slovenistika UN (3. letnik)
Zgodovina (UN) (2. letnik)
Zgodovina (UN) (3. letnik)
Antropologija - dvopredmetni UN (2. letnik)
Antropologija - dvopredmetni UN (3. letnik)
Arheologija - dvopredmetni UN (2. letnik)
Arheologija - dvopredmetni UN (3. letnik)

Redni
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije..
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
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Izredni

-
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VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
Geografija - dvopredmetni UN (2. letnik)
Geografija - dvopredmetni UN (3. letnik)
Zgodovina - dvopredmetni UN (2. letnik)
Zgodovina - dvopredmetni UN (3. letnik)

FAKULTETA ZA MANAKEMENT
Management UN (2. letnik)
Management UN (3. letnik)
Management VS – Koper (2. letnik)
Management VS – Koper (3. letnik)
Management VS – Celje (2. letnik)
Management VS – Celje (3. letnik)
Management VS – Škofja Loka (2. letnik)
Management VS – Škofja Loka (3. letnik)

Redni
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije..
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije..
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.

Izredni
-

-

FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE
Aplikativna kineziologija UN (2. letnik)
Aplikativna kineziologija UN (3. letnik)
Biodiverziteta UN (2. letnik)
Biodiverziteta UN (3. letnik)
Bioinformatika UN (2. letnik)
Bioinformatika UN (3. letnik)
Biopsihologija UN (2. letnik)

Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
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-
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VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
Biopsihologija UN (3. letnik)
Matematika UN (2. letnik) – izvedba v slovenskem
jeziku
Matematika UN (3. letnik) – izvedba v slovenskem
jeziku
Matematika UN (2. letnik) – izvedba v angleškem
jeziku
Matematika v ekonomiji in financah UN (2. letnik)
Matematika v ekonomiji in financah UN (3. letnik)
Računalništvo in informatika UN (2. letnik)
Računalništvo in informatika UN (3. letnik)
Sredozemsko kmetijstvo UN (2. letnik)
Sredozemsko kmetijstvo UN (3. letnik)

Redni
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.

Izredni
-

FAKULTETA ZA TURISTIČNE ŠTUDIJE - TURISTICA
Kulturni turizem UN (2. letnik)
Turizem UN (2. letnik)
Turizem UN (3. letnik)

Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.

Management turističnih destinacij VS – Ljubljana
(2. letnik)

-

Management turističnih destinacij VS – Ljubljana
(3. letnik)

-

Management turističnih podjetij VS (2. letnik)
Management turističnih podjetij VS (3. letnik)
Mediacija v turizmu VS (3. letnik)

Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
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Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
-
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VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU
Prehransko svetovanje – dietetika VS (2. letnik)
Prehransko svetovanje – dietetika VS (3. letnik)
Zdravstvena nega VS – Izola (2. letnik)
Zdravstvena nega VS – Izola (3. letnik)
Zdravstvena nega VS – Nova Gorica (2. letnik)
Zdravstvena nega VS – Nova Gorica (3. letnik)

PEDAGOŠKA FAKULTETA
Edukacijske vede UN (2. letnik)
Edukacijske vede UN (3. letnik)
Razredni pouk UN (2. letnik)
Razredni pouk UN (3. letnik)
Razredni pouk UN (4. letnik)
Predšolska vzgoja VS – Koper (2. letnik)
Predšolska vzgoja VS – Koper (3. letnik)

Redni

Izredni

Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.

Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.

Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.

Predšolska vzgoja VS – Ptuj (2. letnik)

-

Predšolska vzgoja VS – Ptuj (3. letnik)

-

Predšolska vzgoja VS – Slovenske Konjice (2. letnik)

-

Predšolska vzgoja VS – Ljutomer (3. letnik)

-
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Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.

Vpisna mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav nečlanic Evropske unije)
na Univerzi na Primorskem − študijsko leto 2016/2017

VPISNA MESTA ZA SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA IN
TUJCE (DRŽAVLJANE DRŽAV NEČLANIC EVROPSKE UNIJE)
NA UNIVERZI NA PRIMORSKEM
VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
UNIVERZA NA PRIMORSKEM
FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE
Univerzitetni programi

Redni

Izredni

164
26

50
-

3
3
3
4
2
3

-

3
3
3
3
3
40
10
10

10
10

10
5
5

-

52

-

5
2
2
4
5
25
2
5
2
15
4
4

15
-

7
14
4

15
7
3

6
4
17
5
6

4
18
-

6
-

6
6
6

18

Geografija
Italijanistika
Medijski študiji
Medkulturno jezikovno posredovanje
Slovenistika
Zgodovina
Univerzitetni dvopredmetni programi

Antropologija
Arheologija
Geografija
Kulturna dediščina
Zgodovina
FAKULTETA ZA MANAGEMENT
Management – izvedba v slovenskem jeziku UN
Management – izvedba v angleškem jeziku UN
Management VS
– Koper
– Celje
– Škofja Loka
FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN
INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE
Aplikativna kineziologija UN
Biodiverziteta UN
Bioinformatika UN
Biopsihologija UN
Matematika – izvedba v slovenskem jeziku UN
Matematika – izvedba v angleškem jeziku UN
Matematika v ekonomiji in financah UN
Računalništvo in informatika UN
Sredozemsko kmetijstvo UN
FAKULTETA ZA TURISTIČNE ŠTUDIJE - TURISTICA
Turizem UN
Kulturni turizem UN
Management turističnih destinacij VS
– Ljubljana
Management turističnih podjetij VS
FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU
Prehransko svetovanje – dietetika VS
Zdravstvena nega VS
– Izola
– Nova Gorica
PEDAGOŠKA FAKULTETA
Pedagogika UN
Razredni pouk UN
Predšolska vzgoja VS
– Koper
– Ptuj
– Slovenske Konjice
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8

-

-

314

Vpisna mesta za vzporedni študij in študij diplomantov na Univerzi na Primorskem – študijsko leto 2016/2017

VPISNA MESTA ZA VZPOREDNI ŠTUDIJ IN ŠTUDIJ DIPLOMANTOV NA
UNIVERZI NA PRIMORSKEM
VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
UNIVERZA NA PRIMORSKEM
FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE
Univerzitetni programi
Geografija
Italijanistika
Medijski študiji
Medkulturno jezikovno posredovanje
Slovenistika
Zgodovina
Univerzitetni dvopredmetni programi
Antropologija
Arheologija
Geografija
Kulturna dediščina
Zgodovina
FAKULTETA ZA MANAGEMENT
Management UN
Management VS
– Koper
– Celje
– Škofja Loka
FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN
INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE
Aplikativna kineziologija UN
Biodiverziteta UN
Bioinformatika UN
Biopsihologija UN
Matematika – izvedba v slovenskem jeziku UN
Matematika – izvedba v angleškem jeziku UN
Matematika v ekonomiji in financah UN
Računalništvo in informatika UN
Sredozemsko kmetijstvo UN
FAKULTETA ZA TURISTIČNE ŠTUDIJE - TURISTICA
Turizem UN
Kulturni turizem UN
Management turističnih destinacij VS
– Ljubljana
Management turističnih podjetij VS
FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU
Prehransko svetovanje – dietetika VS
Zdravstvena nega VS
– Izola
– Nova Gorica
PEDAGOŠKA FAKULTETA
Pedagogika UN
Razredni pouk UN
Predšolska vzgoja VS
– Koper
– Ptuj
– Slovenske Konjice
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Redni

Izredni

37
-

18
-

-

-

30

-

5
2
2
4
5
3
2
5
2
-

5
-

7
2

5
4
2

3
2
-

2
9
-

-

3
3
3
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UNIVERZA V NOVI GORICI

FAKULTETA ZA HUMANISTIKO
Vipavska 13, 5000 Nova Gorica
Tel.: (05) 331-52-37
E-pošta: info.fh@ung.si
Spletna stran: http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-humanistiko/

Informativno mesto: Vipavska 13.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE SLOVENISTIKA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Kraj izvajanja študija
Nova Gorica, Vipavska 13
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Slovenistika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo;
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov: zgodovina, sociologija, filozofija ali psihologija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je
kandidat opravil pri poklicni maturi;
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz slovenščine v 3. in 4. letniku srednje šole

60 % točk,
30 % točk,
10 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

60 % točk,
30 % točk,
10 % točk.

Vpisna mesta
Redni
20

Slovenistika – univerzitetni program

Izredni
20

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
Po merilih za prehode se lahko direktno v 2. letnik vpišejo kandidati, ki jim komisija za študijske zadeve prizna vsaj 46
ECTS točk iz že opravljenih izpitov na katerihkoli visokošolskih strokovnih in univerzitetnih študijskih programih, in
sicer iz področij, ki se po vsebini ujemajo vsaj 70 % z vsebinami predmetov na predlaganem študijskem programu.
Po merilih za prehode se lahko direktno v 3. letnik vpišejo kandidati, ki jim komisija za študijske zadeve prizna vsaj
104 ECTS točk iz že opravljenih izpitov na katerihkoli visokošolskih strokovnih in univerzitetnih študijskih programih,
in sicer iz področij, ki se po vsebini ujemajo vsaj 70 % z vsebinami predmetov na predlaganem študijskem programu.
Vpisna mesta
Redni
Izredni
Število vpisnih mest je omejeno Število vpisnih mest je omejeno
Slovenistika UN (2. letnik)
z razpisanimi vpisnimi mesti za
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno Število vpisnih mest je omejeno
Slovenistika UN (3. letnik)
z razpisanimi vpisnimi mesti za
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
1. letnik generacije.
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UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE KULTURNA ZGODOVINA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Kraj izvajanja študija
Nova Gorica, Vipavska 13
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Kulturna zgodovina se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo;
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega
predmeta zgodovina; če je kandidat zgodovino že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz enega od
maturitetnih predmetov: geografija, umetnostna zgodovina ali sociologija; izbrani predmet ne sme biti
predmet, ki ga je kandidat opravil pri poklicni maturi;
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

60 % točk,
30 % točk,
10 % točk.

Vpisna mesta
Redni
40

Kulturna zgodovina – univerzitetni program

Izredni
5

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
Po merilih za prehode se lahko direktno v 2. letnik vpišejo kandidati, ki jim komisija za študijske zadeve prizna vsaj 48
ECTS točk iz že opravljenih izpitov na drugih programih prve stopnje iz področja, ki se po vsebini ujemajo z vsebinami
izpitov na predlaganem študijskem programu.
Vpisna mesta
Redni
Izredni
Število vpisnih mest je omejeno Število vpisnih mest je omejeno
Kulturna zgodovina UN (2. letnik)
z razpisanimi vpisnimi mesti za
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
1. letnik generacije.
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FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE
Vipavska 13, 5000 Nova Gorica
Tel.: (05) 365-35-00
E-pošta: info.fn@ung.si
Spletna stran: http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-naravoslovje/
Informativno mesto: Univerzitetno središče, Vipavska 11 c, 5270 Ajdovščina.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE FIZIKA IN ASTROFIZIKA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Kraj izvajanja študija
Nova Gorica, Vipavska 13.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Fizika in astrofizika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo;
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat opravil pri poklicni maturi;
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu
− uspeh iz matematike v 3. in 4. letniku srednje šole

20 % točk,
20 % točk,
20 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta
Redni
30

Fizika in astrofizika – univerzitetni program

Izredni
20

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
Po merilih za prehode lahko v 2. letnik programa Fizika in astrofizika preidejo študenti iz sorodnih študijskih
programov s področja naravoslovnih in tehničnih ved. Določijo se jim manjkajoče študijske obveznosti, ki jih morajo
opraviti pred vpisom v 3. letnik.
Vpisna mesta
Redni
Izredni
Število vpisnih mest je omejeno Število vpisnih mest je omejeno
Fizika in astrofizika UN (2. letnik)
z razpisanimi vpisnimi mesti za
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
1. letnik generacije.
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UNIVERZA V NOVI GORICI

FAKULTETA ZA ZNANOSTI O OKOLJU
Vipavska 13, 5000 Nova Gorica
Tel.: (05) 331-53-68
E-pošta: info.fzo@ung.si
Spletna stran: http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-znanosti-o-okolju/

Informativno mesto: Dvorec Lanthieri, Glavni trg 8, 5271 Vipava.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE OKOLJE
Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Kraj izvajanja študija
Nova Gorica, Vipavska 13
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Okolje se lahko vpiše,
a) kdor je opravil splošno maturo;
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi;
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a), b) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi, poklicni maturi ali zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta
Redni
30

Okolje – univerzitetni program

Izredni
20

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
Po merilih za prehode se lahko direktno v 2. letnik vpišejo kandidati, ki jim komisija za študijske zadeve prizna vsaj 48
ECTS točk iz že opravljenih izpitov na katerihkoli visokošolskih strokovnih in univerzitetnih študijskih programih, in
sicer iz področij, ki se po vsebini ujemajo vsaj 70 % z vsebinami predmetov na predlaganem študijskem programu.
Po merilih za prehode se lahko direktno v 3. letnik vpišejo kandidati, ki jim komisija za študijske zadeve prizna vsaj
108 ECTS točk iz že opravljenih izpitov na katerihkoli visokošolskih strokovnih in univerzitetnih študijskih programih,
in sicer iz področij, ki se po vsebini ujemajo vsaj 70 % z vsebinami predmetov na predlaganem študijskem programu.
Vpisna mesta
Redni
Izredni
Število vpisnih mest je omejeno Število vpisnih mest je omejeno
Okolje UN (2. letnik)
z razpisanimi vpisnimi mesti za
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno Število vpisnih mest je omejeno
Okolje UN (3. letnik)
z razpisanimi vpisnimi mesti za
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
1. letnik generacije.
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UNIVERZA V NOVI GORICI

POSLOVNO-TEHNIŠKA FAKULTETA
Vipavska 13, 5000 Nova Gorica
Tel.: (05) 331-52-31
E-pošta: info.ptf@ung.si
Spletna stran: http://www.ung.si/sl/studij/poslovno-tehniska-fakulteta/

Informativno mesto: Vipavska 13.

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
GOSPODARSKI INŽENIRING
Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Kraj izvajanja študija
Nova Gorica, Vipavska 13
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Gospodarski inženiring se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni
izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi ali splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta

Gospodarski inženiring – visokošolski strokovni
program

Redni

Izredni

40

20

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
Po merilih za prehode se lahko v 2. letnik vpišejo kandidati, ki jim komisija za študijske zadeve prizna vsaj 48 ECTS
točk iz že opravljenih izpitov na drugih programih prve stopnje ali drugih univerzitetnih in visokošolskih strokovnih
študijskih programih sprejetih pred 11. 6. 2004 s področja tehnike, naravoslovja, ekonomije ali organizacije. V drugi
letnik se lahko vpišejo tudi diplomanti višješolskih strokovnih študijskih programov po letu 1995 iz sorodnih študijskih
področij: informatik, elektronik, energetik, strojnik ali mehatronik, če izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski
strokovni študijski program prve stopnje in če so omenjeni študij zaključili s povprečno oceno višjo od 8.
Po merilih za prehode se lahko v 3. letnik vpišejo diplomanti višješolskih programov sprejetih pred letom 1994 iz
sorodnih študijskih področij tehnike, naravoslovja, ki imajo 3 leta ustreznih delovnih izkušenj. Diplomanti višješolskih
programov sprejetih pred letom 1994 iz drugih strokovnih področij, ki imajo vsaj pet let delovnih izkušenj, naslovijo
vlogo na Komisijo za študijske zadeve Poslovno-tehniške fakultete.
Vse vloge za vpis po merilih za prehode se obravnava individualno, pri čemer se določi obvezne študijske vsebine , ki
jih mora študent opraviti za dokončanje študija.
Vpisna mesta
Redni
Izredni
Število vpisnih mest je omejeno Število vpisnih mest je omejeno
Gospodarski inženiring VS (2. letnik)
z razpisanimi vpisnimi mesti za
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno Število vpisnih mest je omejeno
Gospodarski inženiring VS (3. letnik)
z razpisanimi vpisnimi mesti za
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
1. letnik generacije.
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VISOKA ŠOLA ZA VINOGRADNIŠTVO IN VINARSTVO
Dvorec Lanthieri, Glavni trg 8, 5271 Vipava
Tel.: (05) 909-97-00
E-pošta: info.vsvv@ung.si
Spletna stran: http://www.ung.si/sl/studij/visoka-sola-za-vinogradnistvo-in-vinarstvo/

Informativno mesto: Dvorec Lanthieri, Glavni trg 8.

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
VINOGRADNIŠTVO IN VINARSTVO
Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Kraj izvajanja študija
Vipava, Glavni trg 8.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Vinogradništvo in vinarstvo se lahko vpiše, kdor je opravil
zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi ali splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta
Vinogradništvo in vinarstvo – visokošolski
strokovni program

Redni

Izredni

30

20

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
Po merilih za prehode se lahko direktno v 2. letnik vpišejo kandidati, ki jim komisija za študijske zadeve prizna vsaj 42
ECTS točk iz že opravljenih izpitov na katerihkoli visokošolskih strokovnih in višješolskih študijskih programih po letu
1995, in sicer iz področij, ki se po vsebini ujemajo vsaj 70 % z vsebinami predmetov na predlaganem študijskem
programu.
Vpisna mesta
Redni
Izredni
Število vpisnih mest je omejeno Število vpisnih mest je omejeno
Vinogradništvo in vinarstvo VS
z razpisanimi vpisnimi mesti za
z razpisanimi vpisnimi mesti za
(2. letnik)
1. letnik generacije.
1. letnik generacije.
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Vpisna mesta za nadaljevanje študija po merilih za prehode na Univerzi v Novi Gorici - študijsko leto 2016/2017

VPISNA MESTA ZA NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
NA UNIVERZI V NOVI GORICI
VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
FAKULTETA ZA HUMANISTIKO
Slovenistika UN (2. letnik)
Slovenistika UN (3. letnik)
Kulturna zgodovina UN (2. letnik)

FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE
Fizika in astrofizika UN (2. letnik)

FAKULTETA ZA ZNANOSTI O OKOLJU
Okolje UN (2. letnik)
Okolje UN (3. letnik)

POSLOVNO-TEHNIŠKA FAKULTETA
Gospodarski inženiring VS (2. letnik)
Gospodarski inženiring VS (3. letnik)

Redni

Izredni

Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.

Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.

Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.

Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.

Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.

Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.

Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.

Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.

VISOKA ŠOLA ZA VINOGRADNIŠTVO IN VINARSTVO
Vinogradništvo in vinarstvo VS (2. letnik)

Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
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Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.

Vpisna mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav nečlanic Evropske unije)
na Univerzi v Novi Gorici − študijsko leto 2016/2017

VPISNA MESTA ZA SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA
IN TUJCE (DRŽAVLJANE DRŽAV NEČLANIC EVROPSKE UNIJE)
NA UNIVERZI V NOVI GORICI
VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program

Redni

Izredni

UNIVERZA V NOVI GORICI

19

52

FAKULTETA ZA HUMANISTIKO
Kulturna zgodovina UN
Slovenistika UN
FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE
Fizika in astrofizika UN
FAKULTETA ZA ZNANOSTI O OKOLJU
Okolje UN
POSLOVNO-TEHNIŠKA FAKULTETA
Gospodarski inženiring VS
VISOKA ŠOLA ZA VINOGRADNIŠTVO IN VINARSTVO
Vinogradništvo in vinarstvo VS

6
4
2
3
3
3
3
4
4
3
3

12
2
10
10
10
10
10
10
10
10
10
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Vpisna mesta za vzporedni študij in študij diplomantov na Univerzi v Novi Gorici − študijsko leto 2016/2017

VPISNA MESTA ZA VZPOREDNI ŠTUDIJ IN ŠTUDIJ DIPLOMANTOV NA
UNIVERZI V NOVI GORICI
VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program

Redni

Izredni

UNIVERZA V NOVI GORICI

14

18

FAKULTETA ZA HUMANISTIKO
Kulturna zgodovina UN
Slovenistika UN
FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE
Fizika in astrofizika UN
FAKULTETA ZA ZNANOSTI O OKOLJU
Okolje UN
POSLOVNO-TEHNIŠKA FAKULTETA
Gospodarski inženiring VS
VISOKA ŠOLA ZA VINOGRADNIŠTVO IN VINARSTVO
Vinogradništvo in vinarstvo VS

4
2
2
3
3
2
2
3
3
2
2

7
2
5
2
2
5
5
3
3
1
1
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JAVNI IN KONCESIONIRANI
SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI
ZAVODI
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JAVNI IN KONCESIONIRANI SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA
Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica
Tel.: (05) 338-44-00
Faks: (05) 338-44-01
E-pošta: info@evro-pf.si
Spletna stran: www.evro-pf.si/
Informativno mesto: Delpinova ulica 18b, referat za študijske zadeve.
Informativni dnevi:
− Nova Gorica (EDA Center, Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica): petek, 12. 2. 2016 ob 12.00 in
sobota, 13. 2. 2016 ob 10.00;
− Ljubljana (Cankarjevo nabrežje 11, 1000 Ljubljana): petek, 12. 2. 2016 ob 12.00 in sobota, 13. 2. 2016
ob 10.00;
− Kranj (Oranžerija, Predoslje 39, 4000 Kranj): petek, 19. 2. 2016 ob 17.00;
− Maribor (Črtomirjeva ulica 11, 2000 Maribor): petek, 19. 2. 2016 ob 17.00.
Fakulteta izvaja univerzitetni študijski program.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE PRAVO
Stopnja študija
Prva stopnja.
Trajanje študija
Študij po programu Pravo 1. stopnja traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Kraj izvajanja študijskega programa
Nova Gorica, Ljubljana
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Pravo se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmeti ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Kandidatom s poklicno maturo se priporoča opravljanje maturitetnega izpita iz enega od predmetov:
zgodovina, psihologija, filozofija, sociologija ali ekonomija.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri obveznih predmetih splošne mature
(slovenščina, matematika, tuj jezik)

45 % točk;

kandidatih iz točke b) glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk;

kandidati iz točke c) glede na:
− splošni uspeh na zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

35 % točk,
20 % točk,

Izredni študij
Fakulteta organizira posebne oblike študija za izredne študente.
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JAVNI IN KONCESIONIRANI SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI
Vpisna mesta
Redni
70

Pravo – univerzitetni program

Izredni
100

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
VPIS V 2. LETNIK
Vpisni pogoji
V univerzitetni študij Pravo 1. stopnje se lahko vpišejo:
− diplomanti univerzitetnih in visokošolskih strokovnih študijskih programov, če izpolnjujejo pogoje za vpis v
univerzitetni študijski program Pravo 1. stopnje;
− diplomanti visokošolskega strokovnega študija, ki niso opravili mature, če so končali visokošolski strokovni študij s
povprečno oceno najmanj 8;
− študentje dodiplomskih študijskih programov, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski program Pravo
1. stopnje in izpolnjujejo pogoje za vpis v 2. letnik v študijskem programu, v katerem so vpisani;
− diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih pred 1. 1. 1994;
− diplomanti višješolskih študijskih programov po Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju, če izpolnjujejo pogoje
za vpis v univerzitetni študijski program Pravo 1. stopnje in so višješolski študij končali s povprečno oceno najmanj
8.
Pri prehodu v 2. letnik se kandidatom določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem
programu. Do pristopa na izpite iz 2. letnika morajo opraviti diferencialne izpite iz predmetov 1. letnika programa Pravo 1.
stopnja. Natančne informacije dobijo kandidati na fakulteti.
VPIS V 3. LETNIK
Vpisni pogoji
V univerzitetni študij Pravo 1. stopnje se lahko vpišejo:
− diplomanti univerzitetnih in visokošolskih strokovnih študijskih programov s študijskih področij družbenih in
poslovnih ved, če izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski program Pravo 1. stopnje;
− diplomanti visokošolskega strokovnega študija s študijskih področij družbenih in poslovnih ved ter prava, ki niso
opravili mature, če so končali visokošolski strokovni študij s povprečno oceno najmanj 8;
− študentje dodiplomskih študijskih programov s študijskih področij družbenih in poslovnih ved ter prava, ki
izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski program Pravo 1. stopnje in izpolnjujejo pogoje za vpis v 3. letnik
v študijskem programu, v katerem so vpisani;
− diplomanti višješolskega študijskega programa pravo, sprejetega pred 1. 1. 1994.
Pri prehodu v 3. letnik se kandidatom določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem
programu. Do pristopa na izpite iz 3. letnika morajo opraviti diferencialne izpite iz predmetov 1. in 2. letnika programa
Pravo 1. stopnja. Natančne informacije dobijo kandidati na fakulteti.
Dokumenti
Priloge k prijavi, ki jih kandidat pošlje na fakulteto (Evropska pravna fakulteta, Referat za študentske in študijske
zadeve, Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica) so:
− original ali overjena kopija dokazila o pridobitvi ustrezne srednješolske izobrazbe
− original ali overjena kopija potrdila o diplomiranju
− kopija osebnega dokumenta
− original ali overjena kopija potrdila o opravljenih izpitih za morebitno priznavanje izpitov na Evro-pf.
Priloge morajo biti v originalu ali overjena fotokopija.
Vpisna mesta

Pravo UN (2. letnik)
Pravo UN (3. letnik)

Redni
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
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Izredni
70
70

JAVNI IN KONCESIONIRANI SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI

FAKULTETA ZA DIZAJN, pridružena članica Univerze na Primorskem
Prevale 10, 1236 Trzin
Tel.: (059) 235-010
Faks.: (059) 235-012
GSM: 031 383-883 - študentska pisarna
E-pošta: referat@fd.si
Spletna stran: www.fd.si/
Informativno mesto: Prevale 10.
Informativni dan :
− 12. februar 2016 ob 10.00, 12.00 in 14.00,
− 13. februar 2016 ob 10.00.

Fakulteta za dizajn, pridružena članica Univerze na Primorskem, razpisuje v študijskem letu 2016/2017

visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Dizajn s smermi: Notranja oprema, Tekstilije
in oblačila ter Vizualne komunikacije.
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE DIZAJN
Trajanje študija

Visokošolski strokovni študijski program Dizajn traja tri leta oziroma 6 mesecev in obsega skupaj 180
kreditnih točk po ECTS
Vpisni pogoji

V visokošolski strokovni študijski program Dizajn se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v
kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Vsi kandidati morajo opraviti pisni in ustni del preizkus nadarjenosti za študij dizajna.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− uspeh pri preizkusu nadarjenosti
− splošni uspeh pri splošni maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

90 % točk,
5 % točk,
5 % točk.

Preizkus nadarjenosti
Preizkus nadarjenosti za študij dizajna je sestavljen iz pisnega dela, kjer s preverja sposobnost kandidata
glede na:
• nadarjenost za oblikovanje,
• kreativnost,
• sposobnost opazovanja in vizualnega izražanja,
• sposobnost za likovno dojemanje (prostorska predstava),
• kvaliteto izvedbe.
Na ustnem delu izpita se preverja:
• motive in afiniteto do dizajna,
• sposobnost kritičnega mišljenja,
• sposobnost abstraktnega mišljenja,
• ustvarjalnost,
• povezovanje vsebin,
• retorične sposobnosti.
Preizkus nadarjenosti za študij dizajna v prvem prijavnem roku bo 23. in 24. junija 2016.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku na študijskem programu še prosta mesta,
bo preizkus nadarjenosti za študij dizajna v drugem prijavnem roku 7. in 8. septembra 2016.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v drugem prijavnem roku na študijskem programu še razpisana
vpisna mesta, bo preizkus nadarjenosti za študij dizajna v tretjem prijavnem roku 7. oktobra 2016.
Opravljeni preizkus velja samo za tekoče leto.
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JAVNI IN KONCESIONIRANI SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI
Vpisna mesta
Dizajn – visokošolski strokovni program
– Notranja oprema
– Tekstilije in oblačila
– Vizualne komunikacije

Redni

Izredni

30
15
25

30
15
25

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
VPIS V 2. LETNIK
Pri prehodu v 2. letnik se kandidatom določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo nadaljevati študij
na visokošolskem strokovnem študijskem programu Dizajn. Do pristopa na izpite iz drugega letnika morajo opraviti
diferencialne izpite iz predmetov prvega letnika visokošolskega strokovnega programa Dizajn. Natančneje informacije
dobijo kandidati na Fakulteti za dizajn.
Vpisna mesta
Dizajn VS (2. letnik)
– Notranja oprema
– Tekstilije in oblačila
– Vizualne komunikacije

Redni

Izredni

5
5
5

5
5
5

VPIS V 3. LETNIK
Pri prehodu v 3. letnik se kandidatom določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo nadaljevati študij
na visokošolskem strokovnem študijskem programu Dizajn. Do pristopa na izpite iz tretjega letnika morajo opraviti
diferencialne izpite iz predmetov prvega in drugega letnika visokošolskega strokovnega programa Dizajn. Natančneje
informacije dobijo kandidati na Fakulteti za dizajn.
Vpisna mesta
Dizajn VS (3. letnik)
– Notranja oprema
– Tekstilije in oblačila
– Vizualne komunikacije

Redni

Izredni

5
5
5

5
5
5
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FAKULTETA ZA DRŽAVNE IN EVROPSKE ŠTUDIJE
Predoslje 39 (Brdo pri Kranju), 4000 Kranj
Tel..: 040 740-500
Faks.: (04) 260-18-55
E-pošta: brdo@fds.si
Spletna stran: www.fds.si

Informativno mesto:
Za individualno svetovanje in informacije o študijskem programu lahko povprašate po telefonu, elektronski
pošti ali pa se oglasite na sedežu fakultete (Predoslje 39, Brdo pri Kranju, 4000 Kranj) v poslovnem času od
ponedeljka do četrtka od 8.30 - 15.30 in v petek od 8.30 - 14.30.
Informativni dan:
Kranj:
v petek, 12. 2. 2016 ob 17. uri v Oranžeriji, Predoslje 39, Brdo pri Kranju, 4000 Kranj;
Ljubljana: v petek, 12. 2. 2016 ob 12. uri na študijski enoti Fakultete za državne in evropske študije,
Cankarjevo nabrežje 11, 1000 Ljubljana, predavalnica P3;
Maribor: v petek, 12. 2. 2016 ob 17. uri na študijski enoti Fakultete za državne in evropske študije,
Črtomirjeva ulica 11, 2000 Maribor, velika predavalnica.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE JAVNA UPRAVA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Kraj izvajanja študija
Kranj (redni in izredni študij), Ljubljana (izredni študij), Maribor (izredni študij).
Navedba strokovnega oziroma znanstvenega naslova
Po izpolnjenih pogojih za dokončanje študija program Javna uprava doseže študent(-ka) strokovni naslov:
diplomant/diplomantka javne uprave (UN), okrajšava: dipl. javn. upr. (UN).
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Javna uprava se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Javna uprava – univerzitetni program

Redni
70

335

Izredni
50

JAVNI IN KONCESIONIRANI SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
VPIS V 2. LETNIK
Vpisni pogoji
Po merilih za prehode se v drugi letnik dodiplomskega študija lahko vpišejo:
• diplomanti univerzitetnih in visokošolskih strokovnih študijskih programov, če izpolnjujejo pogoje za vpis v
univerzitetni študijski program prve stopnje Javna uprava;
• študenti dodiplomskih študijskih programov, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski program prve
stopnje Javna uprava in izpolnjujejo pogoje za vpis v drugi letnik v študijskem programu, v katerem so vpisani;
• diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih pred 1. 1. 1994, če izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni
študijski program prve stopnje Javna uprava;
• diplomanti višješolskih študijskih programov po Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju, če izpolnjujejo pogoje
za vpis v univerzitetni študijski program prve stopnje Javna uprava.
Prehod je možen iz dodiplomskih študijskih programov s področja pravnih ved, ekonomije, poslovnih in upravnih ved
ter organizacijskih ved s priznanjem tistih izpitov iz predmetov, ki se vsebinsko in po obsegu prekrivajo s predmeti
študijskega programa Javna uprava.
Študijska komisija določi, katerih obveznosti drugega letnika kandidatu ni treba opraviti ter katere obveznosti mora
opraviti do zagovora diplomske naloge.
Vpisna mesta

Javna uprava UN (2. letnik)

Redni
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
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Izredni
48

JAVNI IN KONCESIONIRANI SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI

FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU
Ulica talcev 3, p.p. 603, 8000 Novo mesto
Tel. (07) 373-78-84
Uradne ure: torek in sreda od 9.00 do 11.00, četrtek od 14.00 do 16.00
E-pošta: info@fis.unm.si
Spletna stran: www.fis.unm.si/si
Informativno mesto: Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, Ljubljanska cesta 31a, Novo
mesto.
Informativna dneva za redni in izredni študij bosta 12. februarja 2016 ob 10.00 in 16.00 ter 13. februarja
2016 ob 10.00 v Exabyte, Ljubljanska cesta 31a, Novo mesto.
Za individualno svetovanje in informacije o študijskem programu lahko povprašate po telefonu, elektronski
pošti ali pa se oglasite na sedežu fakultete.
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu je samostojni visokošolski zavod, ki ga je ustanovila
Republika Slovenija. V študijskem letu 2016/2017 bo izvajala univerzitetni in visokošolski strokovni
študijski program prve stopnje Informatika v sodobni družbi ter visokošolski strokovni študijski program
prve stopnje Računalništvo in spletne tehnologije.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE INFORMATIKA V SODOBNI DRUŽBI
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Informatika v sodobni družbi se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo:
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Dodatne storitve in ponudba
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu vsem svojim študentom na njihovo željo nudi pomoč pri
iskanju nastanitve v času študija, pomoč pri iskanju zaposlitve, možnost za sodelovanje pri raziskovalnem
delu, mentorstvo in tutorstvo s strokovnim svetovanjem, obiske zunanjih predavateljev, kulturne prireditve in
strokovne ekskurzije. Fakulteta organizira uvodni teden, namenjen vsem študentom, s katerim dvigujemo
raven znanja v družbi s ciljem višje kakovosti življenja in konkurenčnosti na ravni regije, države in Evrope.
Študentom je tudi omogočen obisk mednarodne znanstvene konference Informacijska tehnologija in
informacijska družba, ki jo organizira fakulteta. Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu je članica
programa IT Academy, ki omogoča dostop do širokega nabora izobraževalnih programov in certifikatov,
napredne učne vire, e-Learning tečaje za predavatelje in študente, licenčno programsko opremo za
laboratorije in učilnice ter širok nabor napotkov, od osnov računalništva do naprednega programiranja in
arhitekture. Fakulteta organizira tudi zimske in poletne šole s področja informacijskih tehnologij, v okviru
katerih udeleženci pridobijo kreditne točke, ki jih lahko uveljavljajo med študijem na FIŠ. Za dodatne
storitve se študenti odločijo prostovoljno.
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Vpisna mesta
Informatika v sodobni družbi – univerzitetni
program

Redni

Izredni

20

-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
Prehod med študijskimi programi (v nadaljevanju prehod) je prenehanje izobraževanja na prvem študijskem programu
in nadaljevanje študija na študijskem programu Fakultete za informacijske študije v Novem mestu.
S prehodom so zagotovljene primerne možnosti za nadaljevanje in dokončanje študija.
Za prehod se ne šteje sprememba študijskega programa zaradi neizpolnitve obveznosti v prvem študijskem programu.
Prvi študijski program je program, iz katerega študent prehaja. Prvi študijski program so lahko tudi vsi študijski
programi iste stopnje, pri katerih je kandidat že opravil študijske obveznosti in se lahko priznavajo na študijskem
programu Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (v nadaljevanju: FIŠ).
Prehajajo študenti t. i. bolonjskih študijskih programov in diplomanti t. i. nebolonjskih študijskih programov, katerih
prehodi so urejeni v prehodni določbi ZViS-E (16. člen). Pogoji o prehodih ne veljajo za diplomante t. i. bolonjskih
študijskih programov.
Prehodi so možni med študijskimi programi:
− ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in
− med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem
kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete
študijskega programa FIŠ. Primerjava se nanaša na oba študijska programa v celoti, ne glede na dejansko opravljene
študijske obveznosti študenta na prvem programu.
Ne glede na ostale določbe pogojev o prehodih v študijski program na FIŠ je prehod možen le, če študent izpolnjuje
pogoje za vpis v študijski program na FIŠ in če so na voljo prosta vpisna mesta.
Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se lahko študent
vpiše v isti ali v višji letnik v študijskem programu na FIŠ.
Študent se lahko vključi v višji letnik študijskega programa FIŠ, če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda
priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik študijskega programa FIŠ.
Pri prehodu se lahko priznavajo predhodno pridobljena znanja, ki jih študent izkazuje z ustreznimi dokumenti:
− primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu;
− neformalno pridobljena primerljiva znanja.
Priznavanje opravljenih izpitov na prvem programu se opravi v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti.
V univerzitetni študijski program 1. stopnje Informatika v sodobni družbi so predvideni prehodi:
− iz univerzitetnih in visokošolskih strokovnih študijskih programov I. stopnje,
− iz visokošolskih strokovnih in univerzitetnih študijskih programov sprejetih pred 11. 6. 2004 (nebolonjski študijski
programi),
− iz višješolskih študijskih programov, sprejetih pred 1. 1. 1994 (nebolonjski študijski programi).
Prehod je možen v primeru, če kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v univerzitetni študijski program. Diplomant
višješolskega programa, sprejetega pred 1.1.1994 in visokošolskega strokovnega študijskega programa, sprejetega pred
11. 6. 2004, ki se je vpisal brez mature, se lahko vpiše v 3. letnik univerzitetnega študijskega programa, če ima
povprečno oceno najmanj 8,0.
Pri prehodu iz visokošolskega strokovnega študijskega programa I. stopnje mora imeti študent povprečno oceno
opravljenih izpitov (izpitov, ki se mu priznajo za potrebe nadaljevanja študija na FIŠ) najmanj 8.0.
Neposredno v 3. letnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Informatika v sodobni družbi se lahko vpišejo
diplomanti višješolskih programov, sprejetih pred 1. 1. 1994, če izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski
program.. Do prijave teme diplomske naloge morajo opraviti diferencialne izpite iz izbranih predmetov 1. in/ali 2.
letnika, ki jih v skupnem obsegu največ 60 KT predpiše pristojni organ fakultete na osnovi ugotovljenih razlik med
programoma:
− če je kandidat končal študijski program za pridobitev višješolske izobrazbe iz študijskih področij računalništva in
informatike, mu pristojni organ fakultete na podlagi prijave za vpis predpiše diferencialne izpite v obsegu največ 12
KT;
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− če je kandidat končal študijski program za pridobitev višješolske izobrazbe s področja družboslovne ali poslovne
informatike, ki spadajo v študijska področja družbene vede ter poslovne in upravne vede, mu pristojni organ fakultete
na podlagi prijave za vpis predpiše diferencialne izpite v obsegu največ 18 KT;
− če je kandidat končal študijski program za pridobitev višješolske izobrazbe iz drugih področij, ki spadajo v študijska
področja družbene vede ter poslovne in upravne vede, mu pristojni organ fakultete na podlagi prijave za vpis predpiše
diferencialne izpite v obsegu največ 30 KT;
− če je kandidat končal študijski program za pridobitev višješolske izobrazbe iz ostalih študijskih področij, mu pristojni
organ fakultete na podlagi prijave za vpis predpiše diferencialne izpite v obsegu največ 60 KT.
Neposredno v 3. letnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Informatika v sodobni družbi se lahko vpišejo
diplomanti kateregakoli visokošolskega strokovnega ali univerzitetnega študijskega programa, sprejetega pred 11. 6.
2004, če izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski program. Vsi kandidati morajo do prijave teme diplomske
naloge opraviti diferencialne izpite iz izbranih predmetov 1. in/ali 2. letnika, ki jih v skupnem obsegu največ 60 KT
predpiše pristojni organ fakultete na osnovi ugotovljenih razlik med programoma:
− če je kandidat končal študijski program za pridobitev visokošolske strokovne ali univerzitetne izobrazbe iz študijskih
področij računalništva in informatike, mu pristojni organ fakultete na podlagi prijave za vpis predpiše diferencialne
izpite v obsegu največ 6 KT;
− če je kandidat končal študijski program za pridobitev visokošolske strokovne ali univerzitetne izobrazbe s področja
družboslovne ali poslovne informatike, ki spadajo v študijska področja družbene vede ter poslovne in upravne vede,
mu pristojni organ fakultete na podlagi prijave za vpis predpiše diferencialne izpite v obsegu največ 12 KT;
− če je kandidat končal študijski program za pridobitev visokošolske strokovne ali univerzitetne izobrazbe iz drugih
področij, ki spadajo v študijska področja družbene vede ter poslovne in upravne vede, mu pristojni organ fakultete na
podlagi prijave za vpis predpiše diferencialne izpite v obsegu največ 30 KT;
− če je kandidat končal študijski program za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe iz ostalih študijskih področij,
mu pristojni organ fakultete na podlagi prijave za vpis predpiše diferencialne izpite v obsegu največ 60 KT.
Diplomantom, ki se vpišejo neposredno v 3. letnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Informatika v
sodobni družbi, se ob vpisu na podlagi odločbe dekana določijo dodatne obveznosti v obliki diferencialnih izpitov ter za
1. in 2. letnik prizna razliko KT, ki jih ne pridobijo z opravljenimi diferencialnimi izpiti.
Vpisna mesta
Informatika v sodobni družbi UN
(2. letnik)
Informatika v sodobni družbi UN
(3. letnik)

Redni
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.

Izredni
-

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
INFORMATIKA V SODOBNI DRUŽBI
Trajanje študija
Študij traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Informatika v sodobni družbi se lahko vpiše, kdor je opravil
zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Redni in izredni študij
Redni študij se izvaja po študijskem koledarju, ki ga določi Senat fakultete. Izredni študij se praviloma izvaja
tako, da se predavanja izvajajo v popoldanskem času ob delavnikih in sobotah dopoldne. Pri posameznem
predmetu se oblike neposrednega pedagoškega dela s študenti izvedejo v obsegu najmanj tretjine števila ur,
predvidenega za redni študij.
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Pri predmetih, kjer je kakovostna izvedba mogoča le, če je na voljo poln obseg predavanj in vaj, bodo izredni
študentje pridruženi rednim, predavanja in vaje pa bodo potekale ob popoldnevih oziroma izjemoma tudi ob
sobotah dopoldne.
Če bo vpisanih manj kot 15 izrednih študentov, bodo pri večini predmetov izredni študentje pridruženi
rednim, izvedba študija pa bo ustrezno prilagojena.
Dodatne storitve in ponudba
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu vsem svojim študentom na njihovo željo nudi pomoč pri
iskanju nastanitve v času študija, pomoč pri iskanju zaposlitve, možnost za sodelovanje pri raziskovalnem
delu, mentorstvo in tutorstvo s strokovnim svetovanjem, obiske zunanjih predavateljev, kulturne prireditve in
strokovne ekskurzije. Fakulteta organizira uvodni teden, namenjen vsem študentom, s katerim dvigujemo
raven znanja v družbi s ciljem višje kakovosti življenja in konkurenčnosti na ravni regije, države in Evrope.
Študentom je tudi omogočen obisk mednarodne znanstvene konference Informacijska tehnologija in
informacijska družba, ki jo organizira fakulteta. Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu je članica
programa IT Academy, ki omogoča dostop do širokega nabora izobraževalnih programov in certifikatov,
napredne učne vire, e-Learning tečaje za predavatelje in študente, licenčno programsko opremo za
laboratorije in učilnice ter širok nabor napotkov, od osnov računalništva do naprednega programiranja in
arhitekture. Fakulteta organizira tudi zimske in poletne šole s področja informacijskih tehnologij, v okviru
katerih udeleženci pridobijo kreditne točke, ki jih lahko uveljavljajo med študijem na FIŠ. Za dodatne
storitve se študenti odločijo prostovoljno.
Vpisna mesta
Informatika v sodobni družbi – visokošolski
strokovni program

Redni

Izredni

60

30

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
Prehod med študijskimi programi (v nadaljevanju prehod) je prenehanje izobraževanja na prvem študijskem programu
in nadaljevanje študija na študijskem programu Fakultete za informacijske študije v Novem mestu.
S prehodom so zagotovljene primerne možnosti za nadaljevanje in dokončanje študija.
Za prehod se ne šteje sprememba študijskega programa zaradi neizpolnitve obveznosti v prvem študijskem programu.
Prvi študijski program je program, iz katerega študent prehaja. Prvi študijski program so lahko tudi vsi študijski
programi iste stopnje, pri katerih je kandidat že opravil študijske obveznosti in se lahko priznavajo na študijskem
programu Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (v nadaljevanju: FIŠ).
Prehajajo študenti t. i. bolonjskih študijskih programov in diplomanti t. i. nebolonjskih študijskih programov, katerih
prehodi so urejeni v prehodni določbi ZViS-E (16. člen). Pogoji o prehodih ne veljajo za diplomante t. i. bolonjskih
študijskih programov.
Prehodi so možni med študijskimi programi:
− ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in
− med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem
kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete
študijskega programa FIŠ. Primerjava se nanaša na oba študijska programa v celoti, ne glede na dejansko opravljene
študijske obveznosti študenta na prvem programu.
Ne glede na ostale določbe pogojev o prehodih v študijski program na FIŠ je prehod možen le, če študent izpolnjuje
pogoje za vpis v študijski program na FIŠ in če so na voljo prosta vpisna mesta.
Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se lahko študent
vpiše v isti ali v višji letnik v študijskem programu na FIŠ.
Študent se lahko vključi v višji letnik študijskega programa FIŠ, če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda
priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik študijskega programa FIŠ.
Pri prehodu se lahko priznavajo predhodno pridobljena znanja, ki jih študent izkazuje z ustreznimi dokumenti:
− primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu;
− neformalno pridobljena primerljiva znanja.
Priznavanje opravljenih izpitov na prvem programu se opravi v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti.
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V visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Informatika v sodobni družbi so predvideni prehodi:
− iz visokošolskih strokovnih in univerzitetnih študijskih programov 1. stopnje,
− iz višješolskih študijskih programov, sprejetih pred 1. 1. 1994 (nebolonjski študijski programi),
− iz visokošolskih strokovnih in univerzitetnih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004 (nebolonjski študijski
programi),
− iz višješolskih strokovnih študijskih programov po Zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju, sprejetih po 1.
1. 1994.
Neposredno v 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Informatika v sodobni družbi se
lahko vpišejo diplomanti višješolskih strokovnih programov, sprejetih po 1. 1. 1994, če izpolnjuje pogoje za vpis v
visokošolski strokovni program. Pogoj za vpis v 2. letnik je diploma višjega strokovnega študija. Vpisani študenti
morajo do vpisa v 3. letnik opraviti diferencialne izpite v obsegu največ 30 KT, ki izhajajo iz razlik med programoma.
Diferencialne izpite predpiše na podlagi prijave za vpis in ustreznih dokazil pristojni organ fakultete.
Neposredno v 3. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Informatika v sodobni družbi se
lahko vpišejo diplomanti višješolskih programov, sprejetih pred 1. 1. 1994, če izpolnjujejo pogoje za vpis v
visokošolski strokovni študijski program. Do prijave teme diplomske naloge morajo opraviti diferencialne izpite iz
izbranih predmetov 1. in/ali 2. letnika, ki jih v skupnem obsegu največ 60 KT predpiše pristojni organ fakultete na
osnovi ugotovljenih razlik med programoma:
− če je kandidat končal študijski program za pridobitev višješolske izobrazbe iz študijskih področij računalništva in
informatike, mu pristojni organ fakultete na podlagi prijave za vpis predpiše diferencialne izpite v obsegu največ 12
KT;
− če je kandidat končal študijski program za pridobitev višješolske izobrazbe s področja družboslovne ali poslovne
informatike, ki spadajo v študijska področja družbene vede ter poslovne in upravne vede, mu pristojni organ fakultete
na podlagi prijave za vpis predpiše diferencialne izpite v obsegu največ 18 KT;
− če je kandidat končal študijski program za pridobitev višješolske izobrazbe iz drugih področij, ki spadajo v študijska
področja družbene vede ter poslovne in upravne vede, mu pristojni organ fakultete na podlagi prijave za vpis predpiše
diferencialne izpite v obsegu največ 30 KT;
− če je kandidat končal študijski program za pridobitev višješolske izobrazbe iz ostalih študijskih področij, mu pristojni
organ fakultete na podlagi prijave za vpis predpiše diferencialne izpite v obsegu največ 60 KT.
Neposredno v 3. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Informatika v sodobni družbi se
lahko vpišejo diplomanti kateregakoli visokošolskega strokovnega ali univerzitetnega študijskega programa, sprejetega
pred 11. 6. 2004, če izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni študijski program. Vsi kandidati morajo do
prijave teme diplomske naloge opraviti diferencialne izpite iz izbranih predmetov 1. in/ali 2. letnika, ki jih v skupnem
obsegu največ 60 KT predpiše pristojni organ fakultete na osnovi ugotovljenih razlik med programoma:
− če je kandidat končal študijski program za pridobitev visokošolske strokovne ali univerzitetne izobrazbe iz študijskih
področij računalništva in informatike, mu pristojni organ fakultete na podlagi prijave za vpis predpiše diferencialne
izpite v obsegu največ 6 KT;
− če je kandidat končal študijski program za pridobitev visokošolske strokovne ali univerzitetne izobrazbe s področja
družboslovne ali poslovne informatike, ki spadajo v študijska področja družbene vede ter poslovne in upravne vede,
mu pristojni organ fakultete na podlagi prijave za vpis predpiše diferencialne izpite v obsegu največ 12 KT;
− če je kandidat končal študijski program za pridobitev visokošolske strokovne ali univerzitetne izobrazbe iz drugih
področij, ki spadajo v študijska področja družbene vede ter poslovne in upravne vede, mu pristojni organ fakultete na
podlagi prijave za vpis predpiše diferencialne izpite v obsegu največ 30 KT;
− če je kandidat končal študijski program za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe iz ostalih študijskih področij,
mu pristojni organ fakultete na podlagi prijave za vpis predpiše diferencialne izpite v obsegu največ 60 KT.
Diplomantom, ki se vpišejo neposredno v 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje
Informatika v sodobni družbi, se ob vpisu na podlagi odločbe dekana določijo dodatne obveznosti v obliki
diferencialnih izpitov ter za 1. letnik prizna razliko KT, ki jih ne pridobijo z opravljenimi diferencialnimi izpiti.
Diplomantom, ki se vpišejo neposredno v 3. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje
Informatika v sodobni družbi, se ob vpisu na podlagi odločbe dekana določijo dodatne obveznosti v obliki
diferencialnih izpitov ter za 1. in 2. letnik prizna razliko KT, ki jih ne pridobijo z opravljenimi diferencialnimi izpiti.
Vpisna mesta
Informatika v sodobni družbi VS
(2. letnik)
Informatika v sodobni družbi VS
(3. letnik)

Redni
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
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Izredni
20
15
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VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
RAČUNALNIŠTVO IN SPLETNE TEHNOLOGIJE
Trajanje študija
Študij traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Računalništvo in spletne tehnologije se lahko vpiše, kdor je
opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno
maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Izredni študij
Izredni študij se izvaja po študijskem koledarju, ki ga določi Senat fakultete. Izredni študij se praviloma
izvaja tako, da se predavanja izvajajo v popoldanskem času ob delavnikih in sobotah dopoldne. Pri
posameznem predmetu se oblike neposrednega pedagoškega dela s študenti izvedejo v obsegu najmanj
tretjine števila ur, predvidenega za redni študij.
Če bo vpisanih manj kot 10 študentov, se študijski program ne bo izvajal.
Dodatne storitve in ponudba
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu vsem svojim študentom na njihovo željo nudi pomoč pri
iskanju nastanitve v času študija, pomoč pri iskanju zaposlitve, možnost za sodelovanje pri raziskovalnem
delu, mentorstvo in tutorstvo s strokovnim svetovanjem, obiske zunanjih predavateljev, kulturne prireditve in
strokovne ekskurzije. Fakulteta organizira uvodni teden, namenjen vsem študentom, s katerim dvigujemo
raven znanja v družbi s ciljem višje kakovosti življenja in konkurenčnosti na ravni regije, države in Evrope.
Študentom je tudi omogočen obisk mednarodne znanstvene konference Informacijska tehnologija in
informacijska družba, ki jo organizira fakulteta. Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu je članica
programa IT Academy, ki omogoča dostop do širokega nabora izobraževalnih programov in certifikatov,
napredne učne vire, e-Learning tečaje za predavatelje in študente, licenčno programsko opremo za
laboratorije in učilnice ter širok nabor napotkov, od osnov računalništva do naprednega programiranja in
arhitekture. Fakulteta organizira tudi zimske in poletne šole s področja informacijskih tehnologij, v okviru
katerih udeleženci pridobijo kreditne točke, ki jih lahko uveljavljajo med študijem na FIŠ. Za dodatne
storitve se študenti odločijo prostovoljno.
Vpisna mesta
Računalništvo in spletne tehnologije –
visokošolski strokovni program

Redni

Izredni

-

30

Študij se ne bo izvajal, če bo vpisanih manj kot 10 študentov.
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
Prehod med študijskimi programi (v nadaljevanju prehod) je prenehanje izobraževanja na prvem študijskem programu
in nadaljevanje študija na študijskem programu Fakultete za informacijske študije v Novem mestu.
S prehodom so zagotovljene primerne možnosti za nadaljevanje in dokončanje študija.
Za prehod se ne šteje sprememba študijskega programa zaradi neizpolnitve obveznosti v prvem študijskem programu.
Prvi študijski program je program, iz katerega študent prehaja. Prvi študijski program so lahko tudi vsi študijski
programi iste stopnje, pri katerih je kandidat že opravil študijske obveznosti in se lahko priznavajo na študijskem
programu Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (v nadaljevanju: FIŠ).
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Prehajajo študenti t. i. bolonjskih študijskih programov in diplomanti t. i. nebolonjskih študijskih programov, katerih
prehodi so urejeni v prehodni določbi ZViS-E (16. člen). Pogoji o prehodih ne veljajo za diplomante t. i. bolonjskih
študijskih programov.
Prehodi so možni med študijskimi programi:
− ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in
− med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem
kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete
študijskega programa FIŠ. Primerjava se nanaša na oba študijska programa v celoti, ne glede na dejansko opravljene
študijske obveznosti študenta na prvem programu.
Ne glede na ostale določbe pogojev o prehodih v študijski program na FIŠ je prehod možen le, če študent izpolnjuje
pogoje za vpis v študijski program na FIŠ in če so na voljo prosta vpisna mesta.
Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se lahko študent
vpiše v isti ali v višji letnik v študijskem programu na FIŠ.
Študent se lahko vključi v višji letnik študijskega programa FIŠ, če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda
priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik študijskega programa FIŠ.
Pri prehodu se lahko priznavajo predhodno pridobljena znanja, ki jih študent izkazuje z ustreznimi dokumenti:
− primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu;
− neformalno pridobljena primerljiva znanja.
Priznavanje opravljenih izpitov na prvem programu se opravi v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti.
V visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Računalništvo in spletne tehnologije so predvideni prehodi:
− iz visokošolskih strokovnih in univerzitetnih študijskih programov 1. stopnje,
− iz višješolskih študijskih programov, sprejetih pred 1. 1. 1994 (nebolonjski študijski programi),
− iz visokošolskih strokovnih in univerzitetnih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004 (nebolonjski študijski
programi),
− iz višješolskih strokovnih študijskih programov po Zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju, sprejetih po 1.
1. 1994.
Neposredno v 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Računalništvo in spletne tehnologije se lahko
vpišejo diplomanti višješolskih strokovnih programov, sprejetih po 1. 1. 1994, če izpolnjujejo pogoje za vpis v
visokošolski strokovni program. Pogoj za vpis v 2. letnik je diploma višjega strokovnega študija. Vpisani študenti
morajo do vpisa v 3. letnik opraviti diferencialne izpite v obsegu največ 30 KT, ki izhajajo iz razlik med programoma.
Diferencialne izpite predpiše na podlagi prijave za vpis in ustreznih dokazil pristojni organ fakultete.
Diplomantom višješolskih strokovnih programov s področja računalništva in informatike se predpiše naslednje
diferencialne izpite: Matematika 2, Operacijski sistemi in Spletno programiranje 1.
Diplomantom ostalih višješolskih strokovnih programov pa se predpiše naslednje diferencialne izpite: Matematika 2,
Operacijski sistemi, Spletno programiranje 1, Uvod v algoritme in Uvod v programiranje.
Vpisna mesta
Redni
Izredni
Računalništvo in spletne tehnologije VS (2. letnik)
20
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FAKULTETA ZA TEHNOLOGIJE IN SISTEME
Na Loko 2, p.p. 111, 8000 Novo mesto
Tel.: (07) 393-00-19
Faks: (07) 393-00-13
E-pošta: fts.referat@vs-nm.si
Spletna stran: www.fts-nm.si
Informativno mesto in informativni dnevi: Na Loko 2;
− 12. 2. 2016 ob 10.00 za redni študij,
− 12. 2. 2016 ob 16.00 za redni študij in izredni študij,
− 13. 2. 2016 ob 10.00 za redni študij in izredni študij.
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
TEHNOLOGIJE IN SISTEMI
Študijski program je objavljen na spletni strani šole
http://fts.vs-nm.si/sl/program_i_stopnje/tehnologije_in_sistemi_8211_od_2016_17_vpis_v_1_letnik/.
Trajanje študija

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Kraj izvajanja študija

Novo mesto, Na Loko 2 (redni in izredni študij).
Vpisni pogoji

V visokošolski strokovni študijski program Tehnologije in sistemi se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni
izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:
−
−

splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Način študija

Fakulteta bo izvajala redni in izredni študij.
Redni študij se izvaja po študijskem koledarju, ki ga določi senat fakultete.
Izredni študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 10 študentov. Organizacijo in izvedbo izrednega študija
bomo prilagodili potrebam študentov. Pri izvajanju izrednega študija se zagotovi najmanj 30 % kontaktnih
ur, predvidenih s študijskim programom.
Vpisna mesta

Tehnologije in sistemi – visokošolski strokovni
program

Redni

Izredni

50

30

Izredni študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 10 študentov.
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
VPIS V 2. LETNIK
Vpisni pogoji
V 2. letnik študija se lahko vpišejo diplomanti višješolskega študija (po končanem višješolskem programu, sprejetem po
1. 1. 1994). Diplomanti Višje strokovne šole za strojništvo se lahko vpišejo brez dodatnih študijskih obveznosti,
diplomanti drugih programov pa morajo med študijem opraviti diferencialne izpite.
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Vpisna mesta
Tehnologije in sistemi VS (2. letnik)

Redni
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.

Izredni
20

VPIS V 3. LETNIK
Vpisni pogoji
V 3. letnik študija se lahko vpišejo diplomanti višješolskega študija (po končanem višješolskem programu, sprejetem
pred 1. 1. 1994). Brez diferencialnih izpitov se lahko vpišejo diplomanti sorodnih programov (Fakulteta za strojništvo
UL, Fakulteta za strojništvo UM). Diplomanti drugih programov morajo opraviti diferencialne izpite. Natančnejše
informacije za nadaljevanje študija dobijo kandidati na fakulteti.
Vpisna mesta
Redni
Izredni
Število vpisnih mest je omejeno
Tehnologije in sistemi VS (3. letnik)
z razpisanimi vpisnimi mesti za
20
1. letnik generacije.
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FAKULTETA ZA UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE V NOVI
GORICI
Gregorčičeva ulica 19, 5000 Nova Gorica
Tel.: (05) 333-00-80
E-pošta: referat@fuds.si
Spletna stran: www.fuds.si

Informativni dnevi za redni in izredni študij:
– 12. 2. 2016 ob 10.00 in 17.00 na sedežu fakultete na Gregorčičevi ulici 19, Nova Gorica in na dislocirani
enoti na Leskoškovi ulici 9 e v Ljubljani;
– 13. 2. 2016 ob 10.00 na sedežu fakultete na Gregorčičevi ulici 19, Nova Gorica in na dislocirani enoti v
Ljubljani.
Več informacij kandidati prejmejo na:
spletni strani: www.fuds.si
prek elektronske pošte: referat@fuds.si
po telefonu: (05) 333-00-80 v času uradnih ur referata
kontakt za tujce: andreja.rojc@fuds.si
Fakulteta izvaja dodiplomski univerzitetni študijski program I. stopnje Uporabne družbene študije.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 KT po ECTS.
Kraj izvajanja študijskega programa
Nova Gorica in Ljubljana
Strokovni naslov
Diplomirani družboslovec (UN)/Diplomirana družboslovka (UN)
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Uporabne družbene študije se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1.6.1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo:
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

−

Druga podrobnejša navodila in informacije, pomembne za izbiro študija
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici vsem svojim študentom na njihovo željo nudi pomoč
pri iskanju nastanitve v času študija, pomoč pri iskanju zaposlitve, možnost mednarodnih izmenjav, možnost
za sodelovanje pri raziskovalnem delu, mentorstvo in tutorstvo s strokovnim svetovanjem, obiske zunanjih
predavateljev, kulturne prireditve, strokovne ekskurzije in različne brezplačne tečaje in delavnice. V mesecu
oktobru za vse študente fakulteta organizira uvodni teden, imenovan Fakultetni kažipot. Študenti tako na
neformalen način spoznajo delovanje fakultete in njene pedagoške delavce. Za dodatne storitve se študenti
odločijo prostovoljno.
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Vpisna mesta
Uporabne družbene študije – univerzitetni
program
– Nova Gorica
– Ljubljana

Redni

Izredni

56
-

20
20

Če na lokaciji izrednega študija ni vsaj 5 prvič vpisanih študentov, se fakulteta lahko odloči, da bo študijski
program izvajala v obliki konzultacij ali pa da ga ne bo izvajala.
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
VPIS V 2. LETNIK
Vpisni pogoji
Skladno s 6. členom Meril za prehode, ki jih je dne 18.11.2010 sprejel Svet Nacionalne agencije za kakovost v visokem
šolstvu (v nadaljnjem besedilu: merila NAKVIS) so prehodi možni med študijskimi programi:
1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in
2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem
kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete
drugega študijskega programa.
Skladno s 7. členom meril NAKVIS in na podlagi meril FUDŠ se v dodiplomski univerzitetni študijski program prve
stopnje Uporabne družbene študije lahko vpišejo diplomanti višješolskega strokovnega programa, sprejetega po 1. 1.
1994, če izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni program.
Brez diferencialnih izpitov se lahko vpišejo diplomanti sorodnih programov (s področja družboslovnih, humanističnih,
poslovnih, upravnih in pravnih ved). Diplomanti ostalih programov morajo opraviti diferencialne izpite v obsegu 12 KT
iz predmetov Struktura slovenske družbe in Družboslovna raziskovalna metodologija.
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno višješolskega programa.
Vpisna mesta
Uporabne družbene študije UN (2. letnik)

– Nova Gorica
– Ljubljana

Redni
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
-

Izredni
10
10

VPIS V 3. LETNIK
Vpisni pogoji
Skladno s 6. členom Meril za prehode, ki jih je dne 18.11.2010 sprejel Svet Nacionalne agencije za kakovost v visokem
šolstvu (v nadaljnjem besedilu: merila NAKVIS) so prehodi možni med študijskimi programi:
1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in
2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem
kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete
drugega študijskega programa.
Skladno s 7. členom meril NAKVIS in na podlagi meril FUDŠ se v dodiplomski univerzitetni študijski program prve
stopnje Uporabne družbene študije lahko vpišejo
- diplomanti višješolskega študijskega programa, sprejetega pred 1. 1. 1994
Brez diferencialnih izpitov se lahko vpišejo diplomanti sorodnih študijskih programov (s področja družboslovnih,
humanističnih, poslovnih, upravnih in pravnih ved), vsi ostali pa morajo opraviti diferencialne izpite v obsegu 12 KT
iz predmetov Družbena teorija in Metode kvalitativne analize.
- diplomanti kateregakoli visokošolskega strokovnega ali univerzitetnega študijskega programa, če izpolnjujejo pogoje
za vpis v univerzitetni študijski program.
Brez diferencialnih izpitov se lahko vpišejo diplomanti sorodnih študijskih programov (s področja družboslovnih,
humanističnih, poslovnih, upravnih in pravnih ved), vsi ostali pa morajo opraviti diferencialne izpite v obsegu 24 KT
iz predmetov Struktura slovenske družbe, Družboslovna raziskovalna metodologija, Teorija in ekonomika
organizacije ter Metode kvalitativne analize..
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Vpisna mesta
Uporabne družbene študije UN (3. letnik)

– Nova Gorica
– Ljubljana

Redni
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
-
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Izredni
10
10
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FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE NOVO MESTO
Na Loko 2, 8000 Novo mesto
Tel.: (07) 393-00-30
Faks: (07) 393-00-13
E-pošta: fzv.nm@guest.arnes.si
Spletna stran: www.fzv.vs-nm.si
Informativno mesto in informativna dneva: Na Loko 2,
− 12. 2. 2016 ob 10.00 za redni študij ter ob 16.00 za redni in izredni študij,
− 13. 2. 2016 ob 10.00 za redni in izredni študij.
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA
Študijski program je dostopen na spletni strani fakultete:
http://fzv.vs-nm.si/sl/program_1_stopnje/zdravstvena_nega/.
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v
kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Vsi kandidati, razen kandidatov z opravljenim zaključnim izpitom ali poklicno maturo v programih
zdravstveni tehnik ali tehnik zdravstvene nege, morajo pred začetkom predavanj opraviti 80-urni
propedevtični program iz vsebin predmeta zdravstvena nega.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi ali splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku.

60 % točk;
40 % točk.

Zdravniško potrdilo
Izbrani kandidati morajo ob vpisu predložiti zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje del
in nalog diplomirane medicinske sestre oziroma diplomiranega zdravstvenika. Predhodne preventivne
zdravstvene preglede opravljajo dispanzerji medicine dela, prometa in športa v Sloveniji.
Način študija
Fakulteta bo izvajala redni in izredni študij.
Vpisna mesta
Zdravstvena nega – visokošolski
strokovni program

Redni

Izredni

70

70

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
V skladu z Merili za prehode med programi je možen prehod v program Zdravstvena nega iz sorodnih študijskih
programov iste stopnje. Natančnejše informacije za nadaljevanje študija dobijo kandidati na spletni strani fakultete
(www.fzv.vs-nm.si).
Vpisna mesta
Redni
Izredni
Število vpisnih mest je omejeno
Zdravstvena nega VS (2. letnik)
z razpisanimi vpisnimi mesti za
3
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
Zdravstvena nega VS (3. letnik)
z razpisanimi vpisnimi mesti za
3
1. letnik generacije.
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V 3. letnik se lahko vpišejo tudi diplomanti višješolskega strokovnega programa Zdravstvena nega (sprejet pred 1. 1.
1994).
Če bo prijavljenih več kandidatov kot je razpisanih mest, bo pri izbiri upoštevana povprečna ocena opravljenih izpitov v
predhodnem študiju.
Vpisna mesta
Zdravstvena nega VS (3. letnik)

Redni
-
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Izredni
5
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FAKULTETA ZA ZDRAVSTVO JESENICE
Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice
Tel: (04) 5869-361
Faks: (04) 5869-363
E-pošta: referat@fzj.si
Spletna stran: www.fzj.si/
Informativno mesto: Spodnji Plavž 3.

V študijskem letu 2016/2017 bo Fakulteta za zdravstvo Jesenice izvajala študijski program prve stopnje
Zdravstvena nega.
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM ZDRAVSTVENA NEGA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v
kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Vsi kandidati, razen kandidatov z opravljenim zaključnim izpitom ali poklicno maturo v programu tehnik
zdravstvene nege, morajo pred začetkom rednih predavanj opraviti 100 ur propedevtičnega programa iz
vsebin predmeta zdravstvena nega.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati zbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi ali splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60% točk,
40% točk.

Zdravniška potrdila
Izbrani kandidati morajo ob vpisu predložiti zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje del
in nalog diplomirane medicinske sestre oziroma diplomiranega zdravstvenika (obrazec DZS 8,204).
Predhodne preventivne zdravstvene preglede opravljajo dispanzerji medicine dela, prometa in športa v
Sloveniji.
Vpisna mesta
Zdravstvena nega – visokošolski strokovni
program

Redni

Izredni

70

60
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GEA COLLEGE – FAKULTETA ZA PODJETNIŠTVO PIRAN
Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 588-13-00
080 11-20
Faks: (01) 588-13-33
E-pošta: dodiplomski@gea-college.si
Spletna stran: http://gea-college.si/
Informativno mesto: Ljubljana, Dunajska cesta 156 (WTC – medetaža A).
Informativni dnevi:

– petek, 12. 2. 2016 ob 10.00 in 17.00 (klasični) in ob 15.00 (e-info)
– sobota, 13. 2. 2016 ob 10.00 (klasični)
– torek, 14. 6. 2016 ob 17.00 (klasični) in ob 15.00 (e-info)
– četrtek, 25. 8. 2016 ob 17.00 (klasični) in ob 15.00 (e-info)
– četrtek, 8. 9. 2016 ob 17.00 (klasični) in ob 15.00 (e-info)
– četrtek, 22. 9. 2016 ob 17.00 (klasični) in ob 15.00 (e-info)
Informativni dnevi potekajo v prostorih GEA College na Dunajski 156 v Ljubljani (stavba WTC).
Informacije o študijskem programu lahko kandidati dobijo po telefonu, elektronski pošti ali pa se dogovorijo
za individualne pogovore ali svetovanje.
Gea College – Fakulteta za podjetništvo je samostojni visokošolski zavod. Izvaja visokošolski strokovni
študijski program prve stopnje Podjetništvo.
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE PODJETNIŠTVO
Trajanje študija
Študij traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Podjetništvo se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v
kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Za vpis tujcev v izredni študij, ki poteka v angleškem jeziku, je pogoj opravljen preizkus znanja iz
angleškega jezika in pozitivno ocenjen esej o podjetništvu.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Redni in izredni študij
Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Podjetništvo se izvaja kot redni in izredni študij.
Redni študij se izvaja po študijskem koledarju, ki ga določi Senat GEA College – Fakultete za podjetništvo,
praviloma vse dni v tednu, tako dopoldan kot popoldan, izredni študij pa po posebnem razporedu tako, da se
pedagoški proces izvaja v popoldanskem času med tednom (od ponedeljka do petka) in ob sobotah v
dopoldanskem času v okviru kadrovskih in prostorskih zmogljivosti fakultete. Pri posameznem predmetu se
oblike neposrednega pedagoškega dela s študenti na izrednem študiju izvedejo v obsegu do 40 % števila ur,
predvidenega po študijskem programu.
Dodatne storitve in ponudba
GEA College - FP je za redne študente pripravila dodatne storitve, ki so vezane na razpisane študijske programe in
konkretno opredeljene v pogodbi o prevzemu študijskih obveznosti in plačilu dodatnih storitev za redni
dodiplomski študij podjetništva.
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Vpisna mesta
Podjetništvo – visokošolski strokovni program
– Piran
– Ljubljana
– Maribor

Redni

Izredni

30
50
-

30
60
30

Redni študij v prvem letniku se bo izvajal tudi v Piranu, če bo vpisanih najmanj 20 kandidatov.
Izredni študij v prvem letniku se bo izvajal, če bo vpisanih najmanj 20 študentov na posamezni lokaciji. Če
bo na posamezni lokaciji vpisanih manj kandidatov, se bo izvajal tam, kjer bo zadostno število vpisanih.
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
Skladno s 6. členom Meril za prehode med študijskimi programi so prehodi možni med študijskimi programi, ki ob
zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje
prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na drug študijski program.
Senat GEA College – Fakultete za podjetništvo oziroma Komisija za študentske in študijske zadeve določi kandidatom
manjkajoče študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v visokošolskem strokovnem študijskem
programu Podjetništvo.
VPIS V 2. LETNIK
Vpisni pogoji
Neposredno v drugi letnik se lahko vpišejo diplomanti višješolskih strokovnih programov sorodnih področij, sprejetih
po l. 1994, ki morajo med študijem opraviti dva (2) diferencialna izpita 1. letnika iz predmetov Podjetništvo (6 KT) in
Računovodstvo (9 KT), skupaj 15 KT in diplomanti drugih (nesorodnih) višješolskih strokovnih programov sprejetih po
l. 1994, ki morajo med študijem opraviti tri (3) diferencialne izpite 1. letnika iz predmetov Podjetništvo (6 KT),
Ekonomika poslovanja (9 KT) in Računovodstvo (9 KT), skupaj 24 KT. Predavanja in diferencialni izpiti bodo
organizirani na fakulteti.
Vpišejo se lahko tudi kandidati, ki se vpisujejo na podlagi priznanih izpitov, ki so jih opravili v drugih visokošolskih
študijskih programih oz. programih prve stopnje, če imajo priznane izpite 1. letnika v obsegu 40 KT za redni in 30 KT
za izredni študij.
Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini.
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati za vpis po merilih za prehode izbrani na podlagi povprečne ocene
predhodnega študija in število razpoložljivih mest.
Vpisna mesta
Podjetništvo VS (2. letnik)

– Ljubljana

Redni

Izredni

Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.

30

VPIS V 3. LETNIK
Vpisni pogoji
Neposredno v 3. letnik se lahko vpišejo diplomanti višješolskih študijskih programov iz ekonomsko poslovnega
področja, sprejetih pred letom 1994, ki morajo med študijem opraviti dva (2) diferencialna izpita iz predmetov
Podjetništvo (6 KT) in Računovodstvo (9 KT), skupaj 15 KT ter diplomanti višješolskih študijskih programov iz drugih
strokovnih področij, sprejetih pred letom 1994, ki morajo med študijem opraviti tri (3) diferencialne izpite iz predmetov
Podjetništvo (6 KT), Ekonomika poslovanja (9 KT) in Računovodstvo (9 KT), skupaj 24 KT. Predavanja in
diferencialni izpiti bodo organizirani na fakulteti. Vpišejo se lahko tudi kandidati, ki se vpisujejo na podlagi priznanih
izpitov, ki so jih opravili v drugih visokošolskih študijskih programih oz. programih prve stopnje, če imajo priznane
izpite 1. letnika v obsegu 52 KT in vsaj 40 KT za 2. letnik za redni študij ter 45 KT za 1. letnik in 30 KT za 2. letnik za
izredni študij.
Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini.
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati za vpis po merilih za prehode izbrani na podlagi povprečne ocene
predhodnega študija in število razpoložljivih mest.
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Vpisna mesta
Podjetništvo VS (3. letnik)

– Ljubljana

Redni

Izredni

Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.

30

354

JAVNI IN KONCESIONIRANI SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI

MEDNARODNA FAKULTETA ZA DRUŽBENE IN POSLOVNE
ŠTUDIJE

Mariborska cesta 7, 3000 Celje
Tel.: (03) 425-82-20
E-pošta: referat@mfdps.si
Spletna stran: www.mfdps.si
Informativno mesto: Mariborska 7
Informativni dnevi za redni in izredni študij:
– 12. 2. 2016 ob 10.00 in 16.00
– 13. 2. 2016 ob 10.00
– 3. 3. 2016 ob 16.00
– 7. 6. 2016 ob 16.00
– 23. 8. 2016 ob 16.00
– 6. 9. 2016 ob 16.00

Dodatne informacije lahko kandidati dobijo tudi na spletni strani fakultete: www.mfdps.si, prek elektronske
pošte referat@mfdps.si, po telefonu (03) 425-82-20 ali osebno v času uradnih ur v Referatu za študij.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
EKONOMIJA V SODOBNI DRUŽBI
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Ekonomija v sodobni družbi se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov, izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Kandidatom s poklicno maturo se priporoča, da opravijo izpit iz maturitetnega predmeta ekonomija.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− - uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Redni študij
Redni študij se izvaja praviloma vse dni v tednu, tako dopoldan kot popoldan.
Izredni študij
Pri izrednem načinu študija se zagotovi vsaj eno tretjino kontaktnih ur, predvidenih v študijskem programu.
Vpisna mesta
Ekonomija v sodobni družbi – univerzitetni
program

Redni

Izredni

42

40

355

JAVNI IN KONCESIONIRANI SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
VPIS V 2. LETNIK
Vpisni pogoji
V 2. letnik študijskega programa se lahko vpišejo:
− diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih po 1. 1. 1994 z ekonomskega oziroma poslovnega področja
ter sorodnih področij (npr. ekonomist, komercialist, računovodja, poslovni sekretar, gostinstvo in turizem, varovanje,
velnes, promet ipd.), ki izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetne študijske programe;
− študentje visokošolskih študijskih programov oziroma programov 1. stopnje (ekonomskih, poslovnih, organizacijskih,
upravnih, pravnih in drugih družboslovnih področij), ki izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetne študijske
programe, se lahko vpišejo v 2. letnik študijskega programa, če v programu, iz katerega prihajajo, izpolnjujejo pogoje
za vpis v 2. letnik;
− drugi študentje in diplomanti visokošolskih študijskih programov oziroma programov 1. stopnje, ki izpolnjujejo
pogoje za vpis v univerzitetne študijske programe, če imajo znanja in spretnosti z obveznih vsebinskih področij
študijskega programa v obsegu vsaj 30 KT in če študentje v programu, iz katerega prihajajo, izpolnjujejo pogoje za
vpis v 2. letnik.
V 2. letnik se lahko vpišejo tudi diplomanti višješolskih programov z drugih (nesorodnih) področij, ki morajo v času
študija opraviti izpite pri naslednjih učnih enotah:
− Ekonomija,
− Gospodarsko pravo,
− Organizacija in management.
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati za vpis v 2. letnik po merilih za prehode izbrani glede na povprečno oceno
predhodnega študija (brez ocene diplome) in obsega razpoložljivih mest.
Vpisna mesta
Ekonomija v sodobni družbi UN
(2. letnik)

Redni
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.

Izredni
40

VPIS V 3. LETNIK
Vpisni pogoji
V 3. letnik študijskega programa se lahko vpišejo:
− diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih pred 1. 1. 1994 z ekonomskega, poslovnega področja ter
sorodnih področij, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetne študijske programe,
− študentje visokošolskih študijskih programov oziroma programov 1. stopnje (ekonomskih, poslovnih, organizacijskih,
upravnih, pravnih in drugih družboslovnih področij), ki izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetne študijske
programe, se lahko vpišejo v 3. letnik študijskega programa, če v programu, iz katerega prihajajo, izpolnjujejo pogoje
za vpis v 3. letnik;
− diplomanti visokošolskih študijskih programov oziroma programov 1. stopnje (ekonomskih, poslovnih,
organizacijskih, upravnih, pravnih in drugih družboslovnih področij), ki izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetne
študijske programe, se lahko vpišejo v 3. letnik študijskega programa;
− drugi študentje in diplomanti visokošolskih študijskih programov oziroma programov 1. stopnje, ki izpolnjujejo
pogoje za vpis v univerzitetne študijske programe, če imajo znanja in spretnosti z obveznih vsebinskih področij
študijskega programa v obsegu vsaj 60 KT in če študentje v programu, iz katerega prihajajo, izpolnjujejo pogoje za
vpis v 3. letnik.
V 3. letnik se lahko vpišejo tudi diplomanti višješolskih programov z drugih (nesorodnih) področij, ki morajo v času
študija opraviti izpite pri naslednjih učnih enotah:
− Ekonomija,
− Gospodarsko pravo,
− Organizacija in management.
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati za vpis v 3. letnik po merilih za prehode izbrani glede na povprečno oceno
predhodnega študija (brez ocene diplome) in obsega razpoložljivih mest.
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Vpisna mesta
Ekonomija v sodobni družbi UN
(3. letnik)

Redni
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.

Izredni
40

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
POSLOVANJE V SODOBNI DRUŽBI
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Poslovanje v sodobni družbi se lahko vpiše, kdor je opravil
zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Redni študij
Redni študij se izvaja praviloma vse dni v tednu, tako dopoldan kot popoldan.
Izredni študij
Pri izrednem načinu študija se zagotovi vsaj eno tretjino kontaktnih ur, predvidenih v študijskem programu.
Vpisna mesta
Poslovanje v sodobni družbi – visokošolski
strokovni program

Redni

Izredni

70

40

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
VPIS V 2. LETNIK
Vpisni pogoji
V 2. letnik študijskega programa se lahko vpišejo:
− diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih po 1. 1. 1994 z ekonomskega oziroma poslovnega področja
ter sorodnih področij, ki izpolnjujejo pogoje za vpis (npr. komercialist, računovodja, poslovni sekretar, gostinstvo in
turizem, varovanje, velnes, promet ipd.);
− študentje visokošolskih študijskih programov oziroma programov 1. stopnje (ekonomskih, poslovnih, organizacijskih,
upravnih, pravnih in drugih družboslovnih področij) se lahko vpišejo v 2. letnik študijskega programa, če v programu,
iz katerega prihajajo, izpolnjujejo pogoje za vpis v 2. letnik.
− drugi študentje in diplomanti visokošolskih študijskih programov oziroma programov 1. stopnje, če imajo znanja in
spretnosti z obveznih vsebinskih področij študijskega programa v obsegu vsaj 30 KT in če študentje v programu, iz
katerega prihajajo, izpolnjujejo pogoje za vpis v 2. letnik
V 2. letnik se lahko vpišejo tudi diplomanti višješolskih programov z drugih (nesorodnih) področij, ki morajo v času
študija opraviti izpite pri naslednjih učnih enotah:
− Osnove ekonomije,
− Uvod v gospodarsko pravo,
− Osnove managementa.
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati za vpis v 2. letnik po merilih za prehode izbrani glede na povprečno oceno
predhodnega študija (brez ocene diplome) in število razpoložljivih mest.
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Vpisna mesta
Poslovanje v sodobni družbi VS
(2. letnik)

Redni
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.

Izredni
40

VPIS V 3. LETNIK
Vpisni pogoji
V 3. letnik študijskega programa se lahko vpišejo:
− diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih pred 1. 1. 1994 z ekonomskega, poslovnega področja ter
sorodnih področij, ki izpolnjujejo pogoje za vpis,
− študentje visokošolskih študijskih programov oziroma programov 1. stopnje (ekonomskih, poslovnih, organizacijskih,
upravnih, pravnih in drugih družboslovnih področij) se lahko vpišejo v 3. letnik študijskega programa, če v programu,
iz katerega prihajajo, izpolnjujejo pogoje za vpis v 3. letnik;
− diplomanti visokošolskih študijskih programov oziroma. programov 1. stopnje (ekonomskih, poslovnih,
organizacijskih, upravnih, pravnih in drugih družboslovnih področij) se lahko vpišejo v 3. letnik študijskega
programa;
− drugi študentje in diplomanti visokošolskih študijskih programov oziroma programov 1. stopnje, če imajo znanja in
spretnosti z obveznih vsebinskih področij študijskega programa v obsegu vsaj 60 KT in če študentje na programu, iz
katerega prihajajo, izpolnjujejo pogoje za vpis v 3. letnik.
V 3. letnik se lahko vpišejo tudi diplomanti višješolskih programov z drugih (nesorodnih) področij, ki morajo v času
študija opraviti izpite pri naslednjih učnih enotah:
− Osnove ekonomije,
− Uvod v gospodarsko pravo,
− Osnove managementa.
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati za vpis v 3. letnik po merilih za prehode izbrani glede na povprečno oceno
predhodnega študija (brez ocene diplome) in število razpoložljivih mest.
Vpisna mesta
Poslovanje v sodobni družbi VS
(3. letnik)

Redni
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
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Izredni
40

JAVNI IN KONCESIONIRANI SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI

VISOKA ŠOLA ZA TEHNOLOGIJO POLIMEROV
Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec
Tel.: (02) 620-47-68
GSM: 070 892-270
E-pošta: referat@vstp.si
Spletna stran: www.vstp.si
Informativno mesto: Ozare 19
Informativni dnevi za redni in izredni študij: Ozare 19;
– 12. 2. 2016 ob 11.00 in 16.00
– 13. 2. 2016 ob 10.00
– 19. 8. 2016 ob 16.00
Informativni dnevi bodo organizirani tudi na drugih lokacijah. Informacije o terminih in lokacijah o
študijskem programu lahko kandidati dobijo po telefonu, elektronski pošti ali pa se vsak delovnik oglasijo na
naslovu Ozare 19 v Slovenj Gradcu med 8. in 15. uro.
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
TEHNOLOGIJA POLIMEROV
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Tehnologija polimerov se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni
izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Način študija
Visoka šola za tehnologijo polimerov izvaja redni in izredni študij. Redni študij se izvaja po študijskem koledarju,
ki ga določi Senat visoke šole, izredni študij pa poteka (prilagojeno zaposlenim študentom) po posebnem razporedu
tako, da se predavanja in vaje izvajajo praviloma ob koncu tedna, in sicer ob delavnikih popoldne in ob sobotah
dopoldne.
Kraj izvedbe študija
Redni in izredni študij se izvaja na sedežu visoke šole v Slovenj Gradcu. Izredni študij se bo izvajal, če bo
vpisanih najmanj 10 študentov. V primeru manjšega vpisa, se lahko upravni odbor visoke šole odloči, da
študij izvaja v manjši skupini.
Vpisna mesta
Tehnologija polimerov– visokošolski strokovni
program

Redni

Izredni

40

40

Izredni študij se bo izvajal, če bo vpisanih najmanj 10 študentov. V primeru manjšega vpisa se lahko upravni
odbor visoke šole odloči, da študij izvaja v manjši skupini.
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
O možnostih nadaljevanja študija po merilih za prehode si lahko preberete na spletni strani:
http://www.vstp.si/Portals/0/dokumenti/Merila%20za%20prehode.pdf.
Vpisna mesta
Tehnologija polimerov VS (2. letnik)

Redni
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
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Izredni
30

JAVNI IN KONCESIONIRANI SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI

VISOKA ŠOLA ZA UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE NOVO
MESTO

Na Loko 2, p.p. 51, 8000 Novo mesto
Tel.: (07) 393-00-20
Faks: (07) 393-00-13
E-pošta: referat@vs-nm.si
Spletna stran: www.vsup.vs-nm.si
Informativna mesta in informativni dnevi:
Novo mesto, Na Loko 2:
– 12. 2. 2016 ob 10.00 za redni študij,
– 12. 2. 2016 ob 16.00 za redni študij, izredni študij/e-študij,
– 13. 2. 2016 ob 10.00 za redni študij, izredni študij/e-študij;
Ljubljana, Vodovodna 100
– 12. 2. 2016 ob 16.30 za izredni študij/e-študij,
– 13. 2. 2016 ob 10.00 za izredni študij/e-študij.

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE.
Študijski program je objavljen na spletni strani šole:
http://vsup.vs-nm.si/sl/programi_1_stopnje/upravljanje_in_poslovanje_posodobitev/ in
http://vsup.vs-nm.si/sl/programi_1_stopnje/upravljanje_in_poslovanje/.
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Strokovni naslov
Diplomanti dobijo strokovni naslov diplomirani ekonomist (VS) oziroma diplomirana ekonomistka (VS).
Kraj izvajanja študija
Novo mesto, Na Loko 2 (redni in izredni študij),
Ljubljana, Vodovodna 100 (izredni študij).
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Upravljanje in poslovanje se lahko vpiše, kdor je opravil
zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
Način študija
Šola bo izvajala redni in izredni študij/e-študij.
Vpisna mesta
Redni

Izredni/
e-študij

80
-

40
40

Upravljanje in poslovanje – visokošolski
strokovni program
– Novo mesto
– Ljubljana
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60 % točk,
40 % točk.

JAVNI IN KONCESIONIRANI SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
VPIS V 2. LETNIK
Vpisni pogoji
Diploma višješolskega strokovnega programa, sprejetega po 1. 1. 1994. Kandidati morajo do vpisa v 3. letnik opraviti
diferencialne izpite, ki izhajajo iz razlike med programi. Natančne informacije dobijo kandidati v referatu za študentske
zadeve.
Vpisna mesta
Upravljanje in poslovanje VS (2. letnik)

– Novo mesto
– Ljubljana

Redni
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
-

Izredni
20
20

VPIS V 3. LETNIK
Vpisni pogoji
Diploma višješolskega strokovnega programa, sprejetega pred 1. 1. 1994. Brez diferencialnih izpitov se lahko vpišejo v
diplomanti sorodnih programov (EF Ljubljana, VEKŠ/EPF Maribor, VUŠ/FU Ljubljana, VŠOD/FOV Kranj).
Diplomanti drugih šol bodo morali opraviti dodatne študijske obveznosti iz izbranih vsebin predmetov prvega in
drugega letnika. Natančne informacije dobijo kandidati v referatu za študentske zadeve.
Vpisna mesta
Upravljanje in poslovanje VS (3. letnik)

– Novo mesto
– Ljubljana

Redni
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
-

Izredni
20
20

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE POSLOVNA INFORMATIKA
Študijski program je objavljen na spletni strani šole:
http://vsup.vs-nm.si/sl/programi_1_stopnje/poslovna_informatika_posodobitev/ in
http://vsup.vs-nm.si/sl/programi_1_stopnje/informatika_v_upravljanju_in_poslovanju/.
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Strokovni naslov
Diplomanti dobijo strokovni naslov diplomirani poslovni informatik (VS) oziroma diplomirana poslovna
informatičarka (VS).
Kraj izvajanja študija
Novo mesto, Na Loko 2 (redni in izredni študij),
Ljubljana, Vodovodna 100 (izredni študij)
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Poslovna informatika se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni
izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
Način študija
Šola bo izvajala redni in izredni študij.
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60 % točk,
40 % točk.

JAVNI IN KONCESIONIRANI SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI
Vpisna mesta
Poslovna informatika – visokošolski strokovni
program
– Novo mesto
– Ljubljana

Redni

Izredni

32
-

20
20

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
VPIS V 2. LETNIK
Vpisni pogoji
Diploma višješolskega strokovnega programa, sprejetega po 1. 1. 1994. Kandidati morajo do vpisa v 3. letnik opraviti
diferencialne izpite, ki izhajajo iz razlike med programi. Natančne informacije dobijo kandidati v referatu za študentske
zadeve.
Vpisna mesta
Poslovna informatika VS (2. letnik)

– Novo mesto
– Ljubljana

Redni
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
-

Izredni
20
20

VPIS V 3. LETNIK
Vpisni pogoji
Diploma višješolskega študija po programu, sprejetem pred 1. 1. 1994. Brez diferencialnih izpitov se lahko vpišejo v
diplomanti sorodnih programov (EF Ljubljana, VEKŠ/EPF Maribor, VUŠ/FU Ljubljana, FDV Ljubljana, VŠOD/FOV
Kranj, FRI Ljubljana, FE Ljubljana, FERI Maribor). Diplomanti drugih šol bodo morali opraviti dodatne študijske
obveznosti iz izbranih vsebin predmetov prvega in drugega letnika. Natančne informacije dobijo kandidati v referatu za
študentske zadeve.
Vpisna mesta
Poslovna informatika VS (3. letnik)e

– Novo mesto
– Ljubljana

Redni
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
-

362

Izredni
20
20

JAVNI IN KONCESIONIRANI SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI

VISOKA ŠOLA ZA VARSTVO OKOLJA

Trg mladosti 7, 3320 Velenje
Tel.: (03) 898-64-10
E-pošta: info@vsvo.si
Spletna stran: http://vsvo.velenje.si/
Informativno mesto in informativni dnevi za redni in izredni študij: Trg mladosti 7.
– 12. 2. 2016 ob 10.00 in 15.00
– 13. 2. 2016 ob 10.00
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
VARSTVO OKOLJA IN EKOTEHNOLOGIJE
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Varstvo okolja in ekotehnologije se lahko vpiše, kdor je opravil
zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60% točk,
40% točk.

Redni in izredni študij
Redni študij se izvaja po študijskem koledarju, ki ga določi Senat šole, izredni študij pa je prilagojen
zaposlenim študentom in se praviloma izvaja v popoldanskem času ob delovnikih.
Vpisna mesta
Varstvo okolja in ekotehnologije – visokošolski
strokovni program

Redni

Izredni

50

50

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
VPIS V 2. LETNIK
Vpisni pogoji
Komisija za študentske zadeve Visoke šole za varstvo okolja kandidatom določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo
opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
Kandidatom, ki imajo eno leto ustreznih delovnih izkušenj ali že opravljen strokovno in vsebinsko ustrezen program
praktičnega usposabljanja, se lahko (deloma) prizna opravljena študijska praksa.
Če bo kandidatov več kot razpisanih vpisnih mest, se kandidate izbere glede na uspeh oziroma se upošteva povprečna
ocena opravljenih študijskih obveznosti/izpitov.
Vpisna mesta
Redni
Izredni
Število vpisnih mest je omejeno Število vpisnih mest je omejeno
Varstvo okolja in ekotehnologije VS
z razpisanimi vpisnimi mesti za
z razpisanimi vpisnimi mesti za
(2. letnik)
1. letnik generacije.
1. letnik generacije.
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Vpisna mesta za nadaljevanje študija po merilih za prehode na javnih in koncesioniranih samostojnih visokošolskih zavodih –
študijsko leto 2016/2017

VPISNA MESTA ZA NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
NA JAVNIH IN KONCESIONIRANIH SAMOSTOJNIH VISOKOŠOLSKIH
ZAVODIH
VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA
Pravo UN (2. letnik)
Pravo UN (3. letnik)

Redni
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.

Izredni

70
70

FAKULTETA ZA DIZAJN, pridružena članica Univerze na Primorskem
Dizajn VS (2. letnik)
– Notranja oprema
– Tekstilije in oblačila
– Vizualne komunikacije
Dizajn VS (3. letnik)
– Notranja oprema
– Tekstilije in oblačila
– Vizualne komunikacije

5
5
5

5
5
5

5
5
5

5
5
5

Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.

48

FAKULTETA ZA DRŽAVNE IN EVROPSKE ŠTUDIJE
Javna uprava UN (2. letnik)

FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU
Informatika v sodobni družbi UN (2. letnik)
Informatika v sodobni družbi UN (3. letnik)
Informatika v sodobni družbi VS (2. letnik)
Informatika v sodobni družbi VS (3. letnik)
Računalništvo in spletne tehnologije VS (2. letnik)

Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
-

20
15
20

FAKULTETA ZA TEHNOLOGIJE IN SISTEME
Tehnologije in sistemi VS (2. letnik)
Tehnologije in sistemi VS (3. letnik)

Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.

20
20

FAKULTETA ZA UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE V NOVI GORICI
Uporabne družbene študije UN (2. letnik)

– Nova Gorica
– Ljubljana

Uporabne družbene študije UN (3. letnik)

– Nova Gorica
– Ljubljana

Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
-

365

10
10
10
10

Vpisna mesta za nadaljevanje študija po merilih za prehode na javnih in koncesioniranih samostojnih visokošolskih zavodih –
študijsko leto 2016/2017

VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Redni
Študijski program
FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE NOVO MESTO
Zdravstvena nega VS (2. letnik)
Zdravstvena nega VS (3. letnik)
Zdravstvena nega VS (3. letnik)

Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
-

GEA COLLEGE – FAKULTETA ZA PODJETNIŠTVO PIRAN
Podjetništvo VS (2. letnik)

– Ljubljana
Podjetništvo VS (3. letnik)

– Ljubljana

Izredni

3
3
5

Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.

30

Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.

30

MEDNARODNA FAKULTETA ZA DRUŽBENE IN POSLOVNE ŠTUDIJE
Ekonomija v sodobni družbi UN (2. letnik)
Ekonomija v sodobni družbi UN (3. letnik)
Poslovanje v sodobni družbi VS (2. letnik)
Poslovanje v sodobni družbi VS (3. letnik)

Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.

40
40
40
40

VISOKA ŠOLA ZA TEHNOLOGIJO POLIMEROV
Tehnologija polimerov VS (2. letnik)

Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.

30

VISOKA ŠOLA ZA UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE NOVO MESTO
Upravljanje in poslovanje VS (2. letnik)e

– Novo mesto
– Ljubljana

Upravljanje in poslovanje VS (3. letnik)e

– Novo mesto
– Ljubljana

Poslovna informatika VS (2. letnik)

– Novo mesto
– Ljubljana

Poslovna informatika VS (3. letnik)e

– Novo mesto
– Ljubljana
VISOKA ŠOLA ZA VARSTVO OKOLJA
Varstvo okolja in ekotehnologije VS (2. letnik)

Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
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20
20
20
20
20
20
20
20
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.

Vpisna mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav nečlanic Evropske unije)
na javnih in koncesioniranih samostojnih visokošolskih zavodih − študijsko leto 2016/2017

VPISNA MESTA ZA SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA
IN TUJCE (DRŽAVLJANE DRŽAV NEČLANIC EVROPSKE UNIJE)
NA JAVNIH IN KONCESIONIRANIH SAMOSTOJNIH VISOKOŠOLSKIH
ZAVODIH
VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program

Redni

Izredni

JAVNI IN KONCESIONIRANI SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI

68

215

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA
Pravo UN
FAKULTETA ZA DIZAJN, pridružena članica Univerze na Primorskem
Dizajn VS
– Notranja oprema
– Tekstilije in oblačila
– Vizualne komunikacije
FAKULTETA ZA DRŽAVNE IN EVROPSKE ŠTUDIJE
Javna uprava UN
FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU
Informatika v sodobni družbi UN
Informatika v sodobni družbi VS
Računalništvo in spletne tehnologije VS
FAKULTETA ZA TEHNOLOGIJE IN SISTEME
Tehnologije in sistemi VS
FAKULTETA ZA UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE V NOVI GORICI
Uporabne družbene študije UN
– Nova Gorica
– Ljubljana
FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE NOVO MESTO
Zdravstvena nega VS
FAKULTETA ZA ZDRAVSTVO JESENICE
Zdravstvena nega VS
GEA COLLEGE – FAKULTETA ZA PODJETNIŠTVO PIRAN
Podjetništvo VS
– Piran
– Ljubljana
– Maribor
MEDNARODNA FAKULTETA ZA DRUŽBENE IN POSLOVNE ŠTUDIJE
Ekonomija v sodobni družbi UN
Poslovanje v sodobni družbi VS
VISOKA ŠOLA ZA TEHNOLOGIJO POLIMEROV
Tehnologija polimerov VS
VISOKA ŠOLA ZA UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE NOVO MESTO
Upravljanje in poslovanje VS
– Novo mesto
– Ljubljana
Poslovna informatika VS
– Novo mesto
– Ljubljana
VISOKA ŠOLA ZA VARSTVO OKOLJA
Varstvo okolja in ekotehnologije VS

3
3
8

20
20
8

3
2
3
3
3
8
2
6
2
2
7

3
2
3
25
25
25
10
15
1
1
30

7
5
5
8

30
5
5
50

3
5
11
4
7
2
2
8

50 1
40
20
20
2
2
6

5
-

2
-

3
3
3

2
2
3
3

1

Študij se v celoti izvaja v angleškem jeziku.
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Vpisna mesta za vzporedni študij in študij diplomantov na javnih in koncesioniranih samostojnih visokošolskih zavodih
študijsko leto 2016/2017

VPISNA MESTA ZA VZPOREDNI ŠTUDIJ IN ŠTUDIJ DIPLOMANTOV
NA JAVNIH IN KONCESIONIRANIH SAMOSTOJNIH VISOKOŠOLSKIH
ZAVODIH
VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program

Redni

Izredni

JAVNI IN KONCESIONIRANI SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI

-

53

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA
Pravo UN
FAKULTETA ZA DIZAJN, pridružena članica Univerze na Primorskem
Dizajn VS
– Notranja oprema
– Tekstilije in oblačila
– Vizualne komunikacije
FAKULTETA ZA DRŽAVNE IN EVROPSKE ŠTUDIJE
Javna uprava UN
FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU
Informatika v sodobni družbi UN
Informatika v sodobni družbi VS
Računalništvo in spletne tehnologije VS
FAKULTETA ZA TEHNOLOGIJE IN SISTEME
Tehnologije in sistemi VS
FAKULTETA ZA UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE V NOVI GORICI
Uporabne družbene študije UN
– Nova Gorica
– Ljubljana
FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE NOVO MESTO
Zdravstvena nega VS
FAKULTETA ZA ZDRAVSTVO JESENICE
Zdravstvena nega VS
GEA COLLEGE – FAKULTETA ZA PODJETNIŠTVO PIRAN
Podjetništvo VS
– Piran
– Ljubljana
– Maribor
MEDNARODNA FAKULTETA ZA DRUŽBENE IN POSLOVNE ŠTUDIJE
Ekonomija v sodobni družbi UN
Poslovanje v sodobni družbi VS
VISOKA ŠOLA ZA TEHNOLOGIJO POLIMEROV
Tehnologija polimerov VS
VISOKA ŠOLA ZA UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE NOVO MESTO
Upravljanje in poslovanje VS
– Novo mesto
– Ljubljana
Poslovna informatika VS
– Novo mesto
– Ljubljana
VISOKA ŠOLA ZA VARSTVO OKOLJA
Varstvo okolja in ekotehnologije VS

-

5
5
-

-

5
5
4
2
2
3
3
5

-

5
10

-

10
14
7
7
7

-

5
-

-

2
-

368

VPISNA MESTA NA UNIVERZI V LJUBLJANI, UNIVERZI V MARIBORU, UNIVERZI NA
PRIMORSKEM, UNIVERZI V NOVI GORICI TER JAVNIH IN KONCESIONIRANIH
SAMOSTOJNIH VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017

UNIVERZA V LJUBLJANI
VISOKOŠOLSKI ZAVOD
študijski program
AKADEMIJA ZA GLASBO
Glasbena umetnost – UN
Glasbena pedagogika – UN
AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO
Dramaturgija in scenske umetnosti – UN
Dramska igra – UN
Film in televizija – UN
– Filmska in televizijska režija
– Filmsko in televizijsko snemanje
– Filmska in televizijska montaža
Gledališka režija – UN
AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE
Industrijsko in unikatno oblikovanje – UN
– Industrijsko oblikovanje
– Unikatno oblikovanje
Kiparstvo – UN
Konserviranje in restavriranje likovnih del – UN
Oblikovanje vizualnih komunikacij – UN
– Ilustracija
– Fotografija
– Grafično oblikovanje
Slikarstvo – UN
– Slikarstvo
– Video in novi mediji
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
Biologija – UN
Biotehnologija – UN
Gozdarstvo – VS
Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri – UN
Kmetijstvo – agronomija – UN
Kmetijstvo – agronomija in hortikultura – VS
Kmetijstvo – zootehnika – UN
Kmetijstvo – živinoreja – VS
Krajinska arhitektura – UN
Lesarsko inženirstvo – VS
Lesarstvo – UN
Mikrobiologija – UN
Živilstvo in prehrana – UN
EKONOMSKA FAKULTETA
Univerzitetna poslovna in ekonomska šola – UN
Visoka poslovna šola – VS
FAKULTETA ZA ARHITEKTURO
Arhitektura – EM
Urbanizem – UN
FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE
Analitska sociologija – UN
Družboslovna informatika – UN
Družboslovna informatika – VS
369

Redni

Izredni

Skupaj

132
60
20
34
6
12

20
15
5
–
–
–

100
75
25
34
6
12

4
4
4
4
90

–
–
–
–
7

4
4
4
4
97

25
7
7
6

1
–
1
1

26
7
8
7

7
7
10

1
1
1

8
8
11

15
6
695
70
40
40
40
60
75
50
50
30
75
45
50
70
780
480
300
145
115
30
440
30
35
35

–
1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
240
120
120
40
25
15
54
–
–
–

15
7
695
70
40
40
40
60
75
50
50
30
75
45
50
70
1020
600
420
185
140
45
494
30
35
35

VPISNA MESTA NA UNIVERZI V LJUBLJANI, UNIVERZI V MARIBORU, UNIVERZI NA
PRIMORSKEM, UNIVERZI V NOVI GORICI TER JAVNIH IN KONCESIONIRANIH
SAMOSTOJNIH VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017
VISOKOŠOLSKI ZAVOD
študijski program
Evropske študije – družboslovni vidiki – UN
Komunikologija – medijske in komunikacijske študije – UN
Komunikologija – tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi – UN
Kulturologija – UN
Mednarodni odnosi – UN
Novinarstvo – UN
Politologija – obramboslovje – UN
Politologija – študije demokracije in upravljanja – UN
Politologija – študije politike in države – UN
Sociologija – upravljanje organizacij, človeških virov in znanja – UN
FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO
Elektrotehnika – UN
Aplikativna elektrotehnika – VS
FE IN FRI
Multimedija – UN
FAKULTETA ZA FARMACIJO
Farmacija – EM
Kozmetologija – UN
Laboratorijska biomedicina – UN
FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO
Geodezija in geoinformatika– UN
Gradbeništvo – UN
Operativno gradbeništvo – VS
Tehnično upravljanje nepremičnin – VS
Vodarstvo in okoljsko inženirstvo – UN
FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO
Biokemija – UN
Kemija – UN
Kemijsko inženirstvo – UN
Tehniška varnost – UN
Kemijska tehnologija – VS
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO
Pedagoška matematika – EM
Matematika – UN
Finančna matematika – UN
Praktična matematika – VS
Fizika – UN
Fizikalna merilna tehnika – VS
FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET
Tehnologija prometa in logistika– UN
Ladijsko strojništvo – VS
Navtika – VS
Prometna tehnologija in transportna logistika – VS
FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
Računalništvo in informatika – UN
Računalništvo in informatika – VS
FRI IN FMF
Računalništvo in matematika – UN
FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO
Socialno delo – UN
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Redni

Izredni

Skupaj

35
35
30
35
35
35
35
30
35
35
330
150
180
30
30
230
150
40
40
235
30
60
80
30
35
290
40
70
70
40
70
425
35
80
70
50
150
40
170
30
30
50
60
300
150
150
40
40
100
100

27
–
–
–
–
–
–
–
27
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
55
–
–
20
20
15
50
–
–
–
–
50
50
–
–
–
15
20
15
80
15
15
20
30
–
–
–
–
–
–
–

62
35
30
35
35
35
35
30
62
35
330
150
180
30
30
230
150
40
40
290
30
60
100
50
50
340
40
70
70
40
120
475
35
80
70
65
170
55
250
45
45
70
90
300
150
150
40
40
100
100

VPISNA MESTA NA UNIVERZI V LJUBLJANI, UNIVERZI V MARIBORU, UNIVERZI NA
PRIMORSKEM, UNIVERZI V NOVI GORICI TER JAVNIH IN KONCESIONIRANIH
SAMOSTOJNIH VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017
VISOKOŠOLSKI ZAVOD
študijski program
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
Strojništvo – razvojno raziskovalni program – UN
Strojništvo – projektno aplikativni program – VS
FAKULTETA ZA ŠPORT
Kineziologija – UN
Športna vzgoja – UN
Športno treniranje – UN
FAKULTETA ZA UPRAVO
Upravljanje javnega sektorja– UN
Uprava – VS
FU IN FRI
Upravna informatika – UN
FILOZOFSKA FAKULTETA
Univerzitetni enopredmetni programi
Anglistika
Antični in humanistični študiji
Arheologija
Bibliotekarstvo in informatika
Etnologija in kulturna antropologija
Filozofija
Francistika z romanistiko
Geografija
Germanistika
Japonologija
Medjezikovno posredovanje
– usmeritev slovenščina– angleščina–nemščina
– usmeritev slovenščina–angleščina–francoščina
– usmeritev slovenščina–angleščina–italijanščina
Muzikologija
Pedagogika in andragogika
Primerjalna književnost in literarna teorija
Psihologija
Sinologija
Slovenistika
Sociologija kulture
Umetnostna zgodovina
Zgodovina
Univerzitetni dvopredmetni programi
Anglistika
Bohemistika
Etnologija in kulturna antropologija
Filozofija
Francistika
Geografija
Grški jezik, književnost in kultura
Italijanski jezik in književnost
Japonologija
Južnoslovanski študiji
Kulture Vzhodne Azije
– smer koreanistika
– smer sinologija
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Redni

Izredni

Skupaj

420
200
220
110
30
50
30
400
160
240
20
20
1174
717
45
12
35
40
45
25
15
50
35
15

60
–
60
70
25
25
20
170
70
100
–
–
197
113
–
3
5
–
5
10
5
15
–
5

480
200
280
180
55
75
50
570
230
340
20
20
1371
830
45
15
40
40
50
35
20
65
35
20

40
25
15
25
60
15
60
20
50
35
25
30
457
75
15
30
60
40
50
12
40
15
20

–
–
–
5
30
5
–
5
10
10
–
–
84
–
5
–
16
5
15
–
5
5
5

40
25
15
30
90
20
60
25
60
45
25
30
541
75
20
30
76
45
65
12
45
20
25

15
15

5
5

20
20

VPISNA MESTA NA UNIVERZI V LJUBLJANI, UNIVERZI V MARIBORU, UNIVERZI NA
PRIMORSKEM, UNIVERZI V NOVI GORICI TER JAVNIH IN KONCESIONIRANIH
SAMOSTOJNIH VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017
VISOKOŠOLSKI ZAVOD
študijski program
Latinski jezik, književnost in kultura
Nemcistika
Pedagogika in andragogika
Polonistika
Primerjalna književnost in literarna teorija
Primerjalno jezikoslovje
Primerjalno slovansko jezikoslovje
Rusistika
Slovakistika
Slovenistika
Sociologija
Splošno jezikoslovje
Španski jezik in književnost
Umetnostna zgodovina
Zgodovina
MEDICINSKA FAKULTETA
Medicina – EM
Dentalna medicina – EM
NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA
Geologija – UN
Geotehnologija in okolje – UN
Geotehnologija in rudarstvo – VS
Grafična in medijska tehnika – VS
Grafične in interaktivne komunikacije – UN
Inženirstvo materialov – UN
Metalurške tehnologije – VS
Načrtovanje tekstilij in oblačil – UN
Oblikovanje tekstilij in oblačil – UN
Tekstilno in oblačilno inženirstvo – VS
PEDAGOŠKA FAKULTETA
Dvopredmetni učitelj – UN
– Biologija – Gospodinjstvo
– Biologija – Kemija
– Fizika – Kemija
– Fizika – Matematika
– Fizika – Računalništvo
– Fizika – Tehnika
– Gospodinjstvo – Kemija
– Matematika – Računalništvo
– Matematika – Tehnika
– Računalništvo – Tehnika
Likovna pedagogika – UN
Logopedija in surdopedagogika – UN
Predšolska vzgoja – VS
Razredni pouk – UN
Socialna pedagogika – UN
Specialna in rehabilitacijska pedagogika – UN
PRAVNA FAKULTETA
Pravo UN
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Redni

Izredni

Skupaj

12
35
40
15
50
10
10
35
10
60
90
10
40
30
80
195
150
45
460
45
25
25
55
55
50
50
35
30
90
420

3
–
20
5
5
2
–
5
5
10
10
2
5
–
30
–
–
100
–
–
–
40
–
30
30
–
–
–
150

15
35
60
20
55
12
10
40
15
70
100
12
45
30
110
195
150
45
560
45
25
25
95
55
80
80
35
30
90
570

20
25
5
25
5
5
10
35
15
10
25
20
55
90
35
40
200
200

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
60
30
30
30
100
100

20
25
5
25
5
5
10
35
15
10
25
20
115
120
65
70
300
300

VPISNA MESTA NA UNIVERZI V LJUBLJANI, UNIVERZI V MARIBORU, UNIVERZI NA
PRIMORSKEM, UNIVERZI V NOVI GORICI TER JAVNIH IN KONCESIONIRANIH
SAMOSTOJNIH VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017
VISOKOŠOLSKI ZAVOD
študijski program
TEOLOŠKA FAKULTETA
Teologija – EM
Teološki in religijski študiji – UN
– Ljubljana
– Maribor
Teološki študiji – univerzitetni dvopredmetni program
– povezave s Filozofsko fakulteto UL
– povezave s Filozofsko fakulteto UM
VETERINARSKA FAKULTETA
Veterinarstvo – EM
ZDRAVSTVENA FAKULTETA
Babištvo – VS
Delovna terapija – VS
Fizioterapija – VS
Laboratorijska zobna protetika – VS
Ortotika in protetika – VS
Radiološka tehnologija – VS
Sanitarno inženirstvo – UN
Zdravstvena nega – VS
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Redni

Izredni

Skupaj

64
18

11
4

75
22

16
15

3
2

19
17

15
15
60
60
315
30
45
40
25
25
30
40
80

2
2
–
–
135
10
15
20
5
5
10
10
60

17
17
60
60
450
40
60
60
30
30
40
50
140

VPISNA MESTA NA UNIVERZI V LJUBLJANI, UNIVERZI V MARIBORU, UNIVERZI NA
PRIMORSKEM, UNIVERZI V NOVI GORICI TER JAVNIH IN KONCESIONIRANIH
SAMOSTOJNIH VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017

UNIVERZA V MARIBORU
VISOKOŠOLSKI ZAVOD
študijski program
EKONOMSKA–POSLOVNA FAKULTETA
Ekonomske in poslovne vede – UN
Poslovna ekonomija – VS
FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN
INFORMATIKO
Elektrotehnika – UN
Elektrotehnika – VS
Informatika in tehnologije komuniciranja – UN
Informatika in tehnologije komuniciranja – VS
Medijske komunikacije – UN
Računalništvo in informacijske tehnologije – UN
Računalništvo in informacijske tehnologije – VS
Telekomunikacije – UN
FERI, FGPA, FS IN EPF
Gospodarsko inženirstvo – smer gradbeništvo – UN
Gospodarsko inženirstvo – smer strojništvo – UN
FERI IN FS
Mehatronika – UN
Mehatronika – VS
FAKULTETA ZA ENERGETIKO
Energetika – UN
Energetika – VS
FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO, PROMETNO INŽENIRSTVO
IN ARHITEKTURO
Arhitektura – UN
Gradbeništvo – UN
Prometno inženirstvo – UN
Gradbeništvo – VS
– Maribor
– Celje
Prometno inženirstvo – VS
FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO
Kemija – UN
Kemijska tehnologija – UN
Kemijska tehnologija – VS
FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE
Agrikultura in okolje – UN
Agronomija – okrasne rastline, zelenjava in poljščine – VS
Biosistemsko inženirstvo – VS
Ekološko kmetijstvo – VS
Management v agroživilstvu in razvoj podeželja – VS (Rakičan)
Vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo – VS
Živinoreja – VS
FAKULTETA ZA LOGISTIKO
Logistika sistemov – UN
Gospodarska in tehniška logistika – VS
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Redni

Izredni

Skupaj

490
220
270

80
40
40

570
260
310

610

–

610

80
80
80
100
60
100
80
30
50
20
30
60
30
30
92
22
70

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
20
–
20

80
80
80
100
60
100
80
30
50
20
30
60
30
30
112
22
90

240

80

320

40
50
20

–
–
–

40
50
20

60
30
40
170
40
80
50
260
35
40
40
30
40
40
35
190
70
120

40
–
40
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
70
30
40

100
30
80
170
40
80
50
260
35
40
40
30
40
40
35
260
100
160
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SAMOSTOJNIH VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017
VISOKOŠOLSKI ZAVOD
študijski program
FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO
Enoviti magistrski študijski program
Predmetni učitelj
Dvopredmetne usmeritve:
- usmeritev izobraževalna biologija
- usmeritev izobraževalna fizika
- usmeritev izobraževalna kemija
- usmeritev izobraževalna matematika
- usmeritev izobraževalna tehnika
- usmeritev izobraževalno računalništvo
Univerzitetni enopredmetni študijski programi
Biologija
Ekologija z naravovarstvom
Fizika
Matematika
FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE
Organizacija in management informacijskih sistemov – UN
Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov – UN
Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov – UN
Organizacija in management informacijskih sistemov – VS
Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov – VS
Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov – VS
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
Strojništvo – UN
Strojništvo – VS
Tehniško varstvo okolja – UN
Tehnologije tekstilnega oblikovanja – VS
Oblikovanje in tekstilni materiali – UN
FAKULTETA ZA TURIZEM
Turizem – UN
Turizem – VS
FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE
Varstvoslovje – UN
Informacijska varnost – VS
Varnost in policijsko delo – VS
– Ljubljana
– Maribor
FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE
Zdravstvena nega – VS
FILOZOFSKA FAKULTETA
Univerzitetni enopredmetni programi
Germanistika
Psihologija
Slovenski jezik in književnost
Sociologija in interdisciplinarno družboslovje
Zgodovina
Univerzitetni dvopredmetni programi
Angleški jezik in književnost
Filozofija
Geografija
Madžarski jezik s književnostjo
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Redni

Izredni

Skupaj

180
60

–
–

180
60

30
15
20
30
10
15
120
30
30
20
40
300
40
40
40
60
60
60
260
100
100
30
30
–
110
40
70
180
60
40

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
90
–
–
–
30
30
30
40
–
20
–
–
20
30
15
15
250
40
30

30
15
20
30
10
15
120
30
30
20
40
390
40
40
40
90
90
90
300
100
120
30
30
20
140
55
85
430
100
70

80
–
90
90
328
150
35
30
30
30
25
178
45
30
35
5

120
60
90
90
93
55
–
–
20
20
15
38
–
3
–
3

200
60
180
180
421
205
35
30
50
50
40
216
45
33
35
8
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VISOKOŠOLSKI ZAVOD
študijski program
Medjezikovne študije – angleščina
Medjezikovne študije – nemščina
Nemški jezik in književnost
Pedagogika
Slovenski jezik in književnost
Sociologija
Umetnostna zgodovina
Zgodovina
MEDICINSKA FAKULTETA
Splošna medicina – EM
PEDAGOŠKA FAKULTETA
Glasbena pedagogika – UN
Likovna pedagogika – UN
Razredni pouk – UN
Predšolska vzgoja – VS
Športno treniranje – VS
PRAVNA FAKULTETA
Pravo – UN
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Redni

Izredni

Skupaj

30
20
20
35
40
40
25
30
86
86
190
20
20
90
60
–
120
120

20
10
–
–
20
20
–
–
–
–
135
–
–
–
90
45
50
50

50
30
20
35
60
60
25
30
86
86
325
20
20
90
150
45
170
170
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UNIVERZA NA PRIMORSKEM
VISOKOŠOLSKI ZAVOD
študijski program
FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE
Univerzitetni programi
Geografija
Italijanistika
Medijski študiji
Medkulturno jezikovno posredovanje
Slovenistika
Zgodovina
Univerzitetni dvopredmetni programi
Antropologija
Arheologija
Geografija
Kulturna dediščina
Zgodovina
FAKULTETA ZA MANAGEMENT
Management – UN (izvedba v slovenskem jeziku)
Management – UN (izvedba v angleškem jeziku)
Management – VS
– Koper
– Celje
– Škofja Loka
FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN
INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE
Aplikativna kineziologija – UN
Biodiverziteta – UN
Bioinformatika – UN
Biopsihologija – UN
Matematika – UN (izvedba v slovenskem jeziku)
Matematika – UN (izvedba v angleškem jeziku)
Matematika v ekonomiji in financah – UN
Računalništvo in informatika – UN
Sredozemsko kmetijstvo – UN
FAKULTETA ZA TURISTIČNE ŠTUDIJE – TURISTICA
Kulturni turizem – UN
Turizem – UN
Management turističnih destinacij – VS
– Ljubljana
Management turističnih podjetij – VS
FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU
Prehransko svetovanje – dietetika – VS
Zdravstvena nega – VS
– Izola
– Nova Gorica
PEDAGOŠKA FAKULTETA
Pedagogika – UN
Razredni pouk – UN
Predšolska vzgoja – VS
– Koper
– Ptuj
– Slovenske Konjice
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Redni

Izredni

Skupaj

223
160
25
25
30
35
20
25
63
25
25
25
25
25
260
40
20

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
20
–
20

223
160
25
25
30
35
20
25
63
25
25
25
25
25
280
40
40

100
50
50

–
–
–

100
50
50

305

–

305

40
35
25
40
40
25
30
45
25
150
40
40

–
–
–
–
–
–
–
–
–
30
–
–

40
35
25
40
40
25
30
45
25
180
40
40

–
70
145
40

30
–
75
30

30
70
220
70

60
45
165
45
60

45
–
180
–
–

105
45
345
45
60

60
–
–

60
60
60

120
60
60
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UNIVERZA V NOVI GORICI
VISOKOŠOLSKI ZAVOD
študijski program
FAKULTETA ZA HUMANISTIKO
Slovenistika – UN
Kulturna zgodovina – UN
FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE
Fizika in astrofizika – UN
FAKULTETA ZA ZNANOSTI O OKOLJU
Okolje – UN
POSLOVNO–TEHNIŠKA FAKULTETA
Gospodarski inženiring – VS
VISOKA ŠOLA ZA VINOGRADNIŠTVO IN VINARSTVO
Vinogradništvo in vinarstvo – VS
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Redni

Izredni

Skupaj

60
20
40
30
30
30
30
40
40
30
30

25
20
5
20
20
20
20
20
20
20
20

85
40
45
50
50
50
50
60
60
50
50

VPISNA MESTA NA UNIVERZI V LJUBLJANI, UNIVERZI V MARIBORU, UNIVERZI NA
PRIMORSKEM, UNIVERZI V NOVI GORICI TER JAVNIH IN KONCESIONIRANIH
SAMOSTOJNIH VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017

JAVNI IN KONCESIONIRANI SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI
VISOKOŠOLSKI ZAVOD
študijski program
EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA
Pravo – UN
FAKULTETA ZA DIZAJN, pridružena članica Univerze na Primorskem
Dizajn – VS
– Notranja oprema
– Tekstilije in oblačila
– Vizualne komunikacije
FAKULTETA ZA DRŽAVNE IN EVROPSKE ŠTUDIJE
Javna uprava – UN
FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU
Informatika v sodobni družbi – UN
Informatika v sodobni družbi – VS
Računalništvo in spletne tehnologije – VS
FAKULTETA ZA TEHNOLOGIJE IN SISTEME
Tehnologije in sistemi – VS
FAKULTETA ZA UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE V NOVI
GORICI
Uporabne družbene študije – UN
– Nova Gorica
– Ljubljana
FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE NOVO MESTO
Zdravstvena nega – VS
FAKULTETA ZA ZDRAVSTVO JESENICE
Zdravstvena nega – VS
GEA COLLEGE – FAKULTETA ZA PODJETNIŠTVO
Podjetništvo – VS
– Piran
– Ljubljana
– Maribor
MEDNARODNA FAKULTETA ZA DRUŽBENE IN POSLOVNE
ŠTUDIJE
Ekonomija v sodobni družbi – UN
Poslovanje v sodobni družbi – VS
VISOKA ŠOLA ZA TEHNOLOGIJO POLIMEROV
Tehnologija polimerov– VS
VISOKA ŠOLA ZA UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE NOVO
MESTO
Upravljanje in poslovanje – VS
– Novo mesto
– Ljubljana
Poslovna informatika – VS
– Novo mesto
– Ljubljana
VISOKA ŠOLA ZA VARSTVO OKOLJA
Varstvo okolja in ekotehnologije – VS
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Redni

Izredni

Skupaj

70
70
70

100
100
70

170
170
140

30
15
25
70
70
80
20
60
–
50
50

30
15
25
50
50
60
–
30
30
30
30

60
30
50
120
120
140
20
90
30
80
80

56

40

96

56
–
70
70
70
70
80

20
20
70
70
60
60
120

76
20
140
140
130
130
200

30
50
–

30
60
30

60
110
30

112

80

192

42
70
40
40

40
40
40
40

82
110
80
80

112

120

232

80
–

40
40

120
40

32
–
50
50

20
20
50
50

52
20
100
100
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REPUBLIKA SLOVENIJA
UNIVERZA V LJUBLJANI
Enoviti magistrski študijski programi druge stopnje EM
Univerzitetni študijski programi UN
Visokošolski strokovni študijski programi VS

Redni
8252
573
5354
2325

Izredni
1589
29
840
720

Skupaj
9841
602
6194
3045

UNIVERZA V MARIBORU
Enoviti magistrski študijski programi druge stopnje EM
Univerzitetni študijski programi UN
Visokošolski strokovni študijski programi VS

4006

1028

5034

146
2055
1805

288
740

146
2343
2545

UNIVERZA NA PRIMORSKEM
Univerzitetni študijski programi UN
Visokošolski strokovni študijski programi VS

1248
773
475

305
20
285

1553
793
760

UNIVERZA V NOVI GORICI
Univerzitetni študijski programi UN
Visokošolski strokovni študijski programi VS

190
120
70

105
65
40

295
185
110

930

890

1820

258
672

230
660

488
1332

14626
719
8560
5347

3917
29
1443
2445

18543
748
10003
7792

JAVNI IN KONCESIONIRANI SAMOSTOJNI
VISOKOŠOLSKI ZAVODI
Univerzitetni študijski programi UN
Visokošolski strokovni študijski programi VS
REPUBLIKA SLOVENIJA - SKUPAJ
Enoviti magistrski študijski programi druge stopnje EM
Univerzitetni študijski programi UN
Visokošolski strokovni študijski programi VS
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Univerza v Novi Gorici Visoka šola za umetnost
Akademija za ples
Alma Mater Europea - Evropski center, Maribor
B2 Visoka šola za poslovne vede
B&B Visoka šola za trajnostni razvoj
DOBA Fakulteta za uporabne in družbene študije Maribor
Evropska pravna fakulteta
Fakulteta za dizajn, pridružena članica Univerze na Primorskem
Fakulteta za državne in evropske študije
Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto
Fakulteta za komercialne in poslovne vede
Fakulteta za medije
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu
Fakulteta za poslovne in upravne vede v Novem mestu
Fakulteta za poslovne vede
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici
IAM Visoka šola za multimedije, Ljubljana
IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana
MLC Fakulteta za managament in pravo Ljubljana
Šola za risanje in slikanje
Visoka šola za proizvodno inženirstvo
Visoka poslovna šola ERUDIO
Visoka šola na Ptuju
Visoka šola Ravne na Koroškem – razpis še ni objavljen
Visoka šola za gradbeno inženirstvo Kranj
Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled
Visoka šola za računovodstvo
Visoka šola za storitve v Ljubljani
Visoka šola za trajnostni turizem Erudio
Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto
Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec
Visoka zdravstvena šola v Celju
Visokošolski zavod Fizioterapevtika

Razpis za vpis v dodiplomske študijske programe 2016/2017

VISOKA ŠOLA ZA UMETNOST

Visokošolski študijski program prve stopnje Digitalne umetnosti in prakse
Kraj izvajanja študija: Nova Gorica, Vipavska 13

Študijski moduli: animacija, videofilm, fotografija, novi mediji
Trajanje študija: 3 leta
Vpisni pogoji:
-

zaključni izpit katerega koli štiriletnega srednješolskega programa, poklicna matura ali splošna

matura; ali zaključeno enakovredno izobraževanje.

uspešno opravljen preizkus umetniške nadarjenosti. Opravljeni preizkus velja samo za tekoče

študijsko leto.

Po merilih za prehode se lahko direktno v 2. letnik vpišejo kandidati, ki jim komisija za študijske

zadeve prizna vsaj 42.ECTS točk iz že opravljenih izpitov na drugih programih, ki se po vsebini vsaj 70
% ujemajo z vsebinami izpitov na predlaganem študijskem programu in ustrezajo tudi posebnim
merilom za vpis iz točke B.

Po merilih za prehode se lahko direktno v 3. letnik vpišejo kandidati, ki jim komisija za študijske

zadeve prizna vsaj 102 ECTS točk iz že opravljenih izpitov na drugih programih, ki se po vsebini vsaj
70 % ujemajo z vsebinami izpitov na predlaganem študijskem programu in ustrezajo tudi posebnim
merilom za vpis iz točke B.
Način prijave:

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ
http://portal.evs.gov.si/prijava/. Če se kandidat prijavlja:
1)

s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč

prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati
visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na

2)

prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).

brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec

prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno
poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu zavodu.

Kot pravočasna se upošteva pod 1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v

eVŠ do zaključka prijavnega roka in 2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu,
kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana visokošolskemu
zavodu do zaključka prijavnega roka.

Dodatne informacije: GSM: (051) 33 67 70; e-pošta: info.vsu@ung.si

Spletna stran objave: http://www.ung.si/sl/studij/visoka-sola-za-umetnost/
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Merila za izbiro: Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo merila za izbiro naslednja:
− uspeh pri preizkusu umetniške nadarjenosti: 90% točk

− splošni uspeh pri splošni maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu: 5% točk
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 5% točk
Vpisna mesta za vpis v 1. letnik
Digitalne umetnosti in prakse VS

Dodatna vpisna mesta za vpis v 1. letnik

redni
15

vpisna mesta za vzporedni študij in študij diplomantov
Digitalne umetnosti in prakse VS

Vpisna mesta po merilih za prehode:
Digitalne umetnosti in prakse VS (2.letnik)
Digitalne umetnosti in prakse VS (3.letnik)

5

redni

vpisna mesta za Slovence brez slov. državljanstva ter tujce
Digitalne umetnosti in prakse VS

izredni

2
1

redni
*
*

* število razpisanih mest je omejeno s številom razpisanih mest za 1. letnik

skupaj
15

izredni
2
1

izredni
*
*
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Postopki in roki za prijavo na razpis in za izvedbo vpisa v 1. letnik
dodiplomskega študija
Roki za prijave
1. prijavni rok

od 5. februarja do 4. marca 2016

3. prijavni rok

od 1. do 3. oktobra 2016

2. prijavni rok

od 22. do 29. avgusta 2016

Če bodo po zadnjem prijavnem roku še prosta vpisna mesta, bo visokošolski zavod zbiral prijave za

vpis še do zasedbe prostih mest, vendar na način, da bo vpis možen najkasneje do 30. oktobra 2016,
po prehodnem sklepu rektorja.

Postopki in roki za prijavo na razpis in za izvedbo vpisa v 1. letnik

dodiplomskega študija za diplomante in vzporedni študij ter za vpis
v 2. in 3. letnik za kandiate, ki se vpisujejo po merilih za prehode

Za vpis v dodiplomske študijske programe v skladu z Merili za prehode se kandidati prijavijo od 1. do
16. septembra 2016.

Po merilih za prehode se lahko direktno v 2. oziroma 3. letnik vpišejo kandidati, ki jim Komisija za
študijske zadeve prizna primerno število ECTS točk iz že opravljenih izpitov.

Kandidati vlogi priložijo dokaz o opravljenih obveznostih na dosedanjem študiju in dokazilo o
izpolnjevanju pogojev za vpis na študijski program.

Če bodo po zadnjem prijavnem roku še prosta vpisna mesta, bo visokošolski zavod zbiral prijave za

vpis še do zasedbe prostih mest, vendar na način, da bo vpis možen najkasneje do 30. oktobra 2016,
po prehodnem sklepu rektorja.
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Postopki in roki za prijavo na razpis in za izvedbo vpisa v 1. letnik
dodiplomskega študija za tujce

Državljani držav članic Evropske unije in državljani držav nečlanic Evropske unije, ki so sami ali njihovi

starši davčni zavezanci Republike Slovenije in imajo stalno bivališče v Republiki Sloveniji, se prijavljajo
pod enakimi pogoji in v enakih rokih kot državljani Republike Slovenije.

Tuji državljani iz držav nečlanic Evropske unije in Slovenci brez slovenskega državljanstva se prijavijo
enako kot državljani Republike Slovenije.
Roki za prijave
1. prijavni rok

od 5. februarja do 5. avgusta 2016

3. prijavni rok

od 1. do 3. oktobra 2016

2. prijavni rok

od 22. do 29. avgusta 2016

Če bodo po zadnjem prijavnem roku še prosta vpisna mesta, bo visokošolski zavod zbiral prijave za

vpis še do zasedbe prostih mest, vendar na način, da bo vpis možen najkasneje do 30. oktobra 2016,
po prehodnem sklepu rektorja.

AMEU - AKADEMIJA ZA PLES
RAZPIS ZA VPIS V ŠTUDIJSKO LETO 2016 / 2017
Akademija za ples izvaja visokošolski strokovni študijski program prve bolonjske stopnje:
PLES, KOREOGRAFIJA
smer: Sodobni ples
smer: Džez
smer: Tekmovalni ples ST in LA
smer: Družabni ples
Trajanje študija in pridobljeni naziv
Visokošolski strokovni študijski program Ples, koreografija traja tri leta (6 semestrov)
in obsega skupaj 180 kreditnih točk po ECTS. Diplomanti dobijo strokovni naslov
diplomirani plesalec koreograf (VS) / diplomirana plesalka koreografinja (VS),
okrajšava dipl. ples. kor. (VS).
Prijava za vpis
Kandidati za vpis se na razpis prijavijo v 3 rokih.
1. prijavni rok: od 5. 2. 2016 do 4. 7. 2016
2. prijavni rok: od 8. 8. 2016 do 9. 9. 2016
3. prijavni rok: od 26. 9. 2016 do 7. 10. 2016
Vsi kandidati morajo do zadnjega dne prijavnega roka oddati elektronsko prijavo preko
spletnega portala eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/ na 2 načina (bodisi z uporabo
kvalificiranega digitalnega potrdila bodisi brez uporabe kvalificiranega digitalnega potrdila):
Če se kandidat prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, se natisnjenega obrazca po
pošti ne pošilja. Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko
podpisana ter oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do roka, določenega z
razpisom. Po pošti pa mora v referat AMEU-ECM priporočeno poslati tiste priloge k
prijavi, za katere je v prijavi označil, da jih bo poslal po pošti (na pošiljki mora biti
naveden sklic na številko prijave za vpis).
Če se kandidat prijavlja brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom
in geslom), mora obrazec prijave poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga
skupaj z obveznimi prilogami priporočeno poslati po pošti ali osebno dostaviti do roka na
referat AMEU-ECM. Kot pravočasna se šteje vloga, ki je bila izpolnjena v eVŠ,
natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, ter
podpisana in priporočeno poslana referatu AMEU-ECM do zadnjega dne prijavnega
roka.

Kot pravočasna se upošteva:
- prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do roka
prijave,
- prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena, podpisana in skupaj z dokazili o
izpolnjevanju pogojev za vpis priporočeno poslana v referat AMEU-ECM,

Slovenska ulica 17, 2000 Maribor, do roka prijave. Kot pravočasne se bodo
upoštevale pošiljke, ki bodo na zadnji dan roka prijave priporočeno oddane na pošti.
Izpolnjeno ter podpisano prijavo za vpis skupaj z dokazili o izpolnjevanju vpisnih pogojev je
potrebno poslati v Referat Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor, Slovenska
ulica 17, 2000 Maribor.
Zahtevana dokazila:
- Overjena fotokopija spričevala o maturi, poklicni maturi, zaključnem izpitu oz.
overjena srednješolska diploma;
- Overjeno obvestilo o uspehu pri maturi oz. poklicni maturi;
- Overjena fotokopija letnega spričevala za 3. in 4. letnik.
Za kandidate, ki opravljajo splošno maturo, poklicno maturo in izpit iz maturitetnega predmeta v
zimskem, spomladanskem ali jesenskem roku šolskega leta, v katerem se prijavljajo na razpis,
podatke iz spričeval 3. in 4. letnika ter podatke iz maturitetnega spričevala, spričevala o poklicni
maturi ter potrdila o opravljenih izpitih iz maturitetnih predmetov visokošolski prijavnoinformacijski službi sporoči Državni izpitni center najkasneje do rokov, določenih z maturitetnim
koledarjem oziroma koledarjem za opravljanje poklicne mature.

Kandidati naj bodo pri izpolnjevanju prijave pozorni, da izpolnjujejo (oziroma bodo
izpolnjevali) pogoje za vpis v študijski program, sicer se prijava ne bo upoštevala. Zadnji
dan za oddajo prijave v prvem prijavnem roku je 4. julij 2016, v drugem prijavnem roku 9.
september 2016 in v tretjem prijavnem roku 7. oktober 2016.
V drugem in tretjem roku se na prosta vpisna mesta lahko prijavijo vsi kandidati, ki se
nameravajo vpisati v študijskem letu 2016/2017, ne glede na to, ali so že bili sprejeti v enega od
v prvi prijavi napisani študijskih programov na drugih visokošolskih zavodih. Drugo in tretjo
prijavo lahko oddajo tudi tisti, ki niso oddali prve prijave za vpis.

Če bodo po tretjem prijavnem roku še prosta vpisna mesta, bo omogočena prijava za
vpis do zapolnitve prostih mest oz. najpozneje do 31. 10. 2016.

Informativna mesta:
Alma Mater Europaea - ECM
Maribor: Slovenska ulica 17,
Ljubljana: Kardeljeva ploščad 1 (vhod tudi z Dunajske c. 104),
Dodatne informacije
www.almamater.si.

o

informativnih

dnevih

bodo

objavljene

na

spletni

strani

Na informativnih dnevih se bodo kandidati lahko podrobneje seznanili z vpisnimi pogoji,
možnostmi in pogoji študija, s poklici oziroma z delom, možnostmi zaposlovanja in
nadaljevanja izobraževanja ter z drugimi informacijami, ki so pomembne za odločanje o
študiju.
Smeri študija
Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Ples, koreografija ima v študijskem
letu 2016/2017 štiri smeri: Sodobni ples, Džez, Tekmovalni ples standardni in
latinskoameriški ter Družabni ples. Kandidati morajo v prijavi navesti smer študija!

Vpisni pogoji

V visokošolski strokovni študijski program Ples, koreografija se lahko vpiše, kdor je opravil
zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali
splošno maturo.
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus nadarjenosti z zagovorom portfelja, ki ga
Akademija za ples izvede skladno s posebnim pravilnikom.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:
- uspeh pri preizkusu nadarjenosti in psihofizičnih sposobnosti
70 % točk,
- splošni uspeh pri splošni maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu
10
% točk,
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
20 % točk.

Zdravniško potrdilo
Vsi kandidati morajo predložiti zdravniško potrdilo z osebno zdravstveno anamnezo, iz
katere so razvidni podatki o težjih poškodbah in boleznih ter zmožnostih večjih psihofizičnih
obremenitev. Zdravniško potrdilo, ki mora biti izdano po 1. maju 2016, lahko izda
družinski - splošni zdravnik. Če ta meni, da je potrebno tudi mnenje zdravnika specialista,
mora biti priloženo tudi to.
Preizkus nadarjenosti
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus nadarjenosti in psihofizičnih sposobnosti z zagovorom
portfelja, ki ga Akademija za ples izvede skladno s posebnim pravilnikom.
1. Preizkus nadarjenosti za prvi prijavni rok: 8. 7. 2016
2. Preizkus nadarjenosti za drugi prijavni rok: 24. 9. 2016
3. Preizkus nadarjenosti za tretji prijavni rok: 10. 10. 2016
Če bodo po tretjem prijavnem roku še prosta vpisna mesta in bo omogočena prijava za vpis
do zapolnitve prostih mest do 31. 10. 2016, bo prijavljenim omogočena dodatna izvedba
preizkusa nadarjenosti.
Opravljeni preizkus velja samo za tekoče leto.

Način študija in šolnina
V študijskem letu 2016/2017 bo organiziran redni in izredni študij. Šolnina bo določena v
skladu z veljavnim cenikom Akademije za ples.
Vpisna mesta

Ples, koreografija – visokošolski strokovni program
- Sodobni ples
- Džez
- Tekmovalni ples ST & LA
- Družabni ples

Redni

Izredni

20
20
20
20

20
20
20
20

Nadaljevanje študija po merilih za prehode
S prehodom se razume prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v
katerega se je vpisal ter nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu, v
katerem se vse ali del obveznosti, ki jih je študent že opravil v prvem študijskem programu,
priznajo kot opravljene obveznosti drugega študijskega programa. Za prehod se ne šteje
sprememba študijskega programa ali smeri zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem
študijskem programu ali smeri.
Za vpis po merilih za prehode se kandidati prijavijo kot ostali kandidati ter dodajo obvezno
prilogo Vloga za priznavanje izpitov, ki jo dobijo na spletni strani AMEU-ECM. Pri prehodu
z drugih študijskih programov na visokošolski študijski program prve stopnje, mora kandidat
prav tako predložiti overjeno potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih na študiju
visokošolskega zavoda, na katerega je bil vpisan ter uradni izpis iz potrjenih in veljavnih
učnih načrtov za predmete in druge vsebine, pri katerih je opravil študijske obveznosti iz
enakih programov in programov sorodnih področij. V kolikor učne vsebine (predmeti in
druge vsebine študijskega programa) iz kandidatovega dosedanjega študija ne pokrivajo v
ustreznem obsegu vsebin visokošolskega študijskega programa na AMEU Akademiji za
ples, lahko ustrezna »Komisija za študijske zadeve« določi kandidatom manjkajoče
obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
V višji letnik se lahko vpišejo študentje, ki imajo opravljeno zadostno število ECTS točk za
vpis v višji letnik v skladu z akreditacijo študijskega programa in Merili za prehode med
študijskimi programi.
Kandidati za nadaljevanje študija po merilih za prehode, vzporedni vpis oziroma vpis na
mesta za diplomante odda prijavo za vpis preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ
http://portal.evs.gov.si/prijava. V prijavi kandidat napiše en študijski program, za katerega
izpolnjuje pogoje za vpis in merila za prehode.
Kot pravočasna se upošteva pod 1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim
podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka in 2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ,
natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in
priporočeno poslana v referat AMEU-ECM do zaključka prijavnega roka.
Prijavni rok za nadaljevanje študija po merilih za prehode, vzporedni študij in študij
diplomantov je od 26. septembra do 7. oktobra 2016.

Vpisna mesta za nadaljevanje študija po merilih za prehode
2. letnik
Ples, koreografija VS (2. letnik) – program 1. stopnje
- Sodobni ples
- Džez
- Tekmovalni ples ST & LA
- Družabni ples

Redni

Izredni

5
5
5
5

5
5
5
5

Redni

Izredni

5
5
5
5

5
5
5
5

3. letnik
Ples, koreografija VS (3. letnik) – program 1. stopnje
- Sodobni ples
- Džez
- Tekmovalni ples ST & LA
- Družabni ples

Vzporedni študij in študij diplomantov
Prijavi za vzporedni vpis kandidati priložijo potrdilo o opravljenih obveznostih za vpis v višji
letnik na visokošolskem zavodu, kjer so že vpisani, in soglasje tega (matičnega)
visokošolskega zavoda. Diplomanti k svoji prijavi priložijo diplomo in potrdilo o opravljenih
izpitih.
Kraj izvajanja študijskega programa
Ljubljana in Maribor.
Študij se bo izvajal na posamezni lokaciji v kolikor bo vpisanih najmanj 20 študentov.

ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM)
ALMA MATER EUROPAEA - European Centre Maribor (AMEU-ECM)
Slovenska ulica 17, 2000 Maribor
Tel.: +386 2 250-19-99; 040 239 727
Faks: +386 2 250-19-98
E-pošta: info@almamater.si, referat@almamater.si
Spletna stran: http://www.almamater.si/
Informativna mesta:
• Maribor – AMEU-ECM, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor;
• Murska Sobota – AMEU-ECM, Lendavska cesta 9, 9000 Murska Sobota;
• Ljubljana – AMEU-ECM, Kardeljeva ploščad 1, 1000 Ljubljana (vhod tudi z Dunajske 104);
• Ptuj – Ljudska univerza Ptuj, Mestni trg 2, 2250 Ptuj.
Alma Mater Europaea - Evropski center, Maribor (AMEU) razpisuje v študijskem letu 2016/2017
naslednje dodiplomske študijske programe:
-

visokošolski
visokošolski
visokošolski
visokošolski

strokovni
strokovni
strokovni
strokovni

študijski
študijski
študijski
študijski

program
program
program
program

prve
prve
prve
prve

stopnje
stopnje
stopnje
stopnje

Fizioterapija;
Socialna gerontologija;
Management poslovnih sistemov;
Zdravstvena nega.

PRIJAVA ZA VPIS
Kandidati za vpis v dodiplomske študijske programe se na razpis prijavijo v treh rokih.
Prvi prijavni rok
Prvi prijavni rok traja od 5. februarja do 4. julija 2016.
Vsi kandidati morajo do 4. julija 2016 oddati elektronsko prijavo preko spletnega portala eVŠ
http://portal.evs.gov.si/prijava/ na 2 načina:
•

Če se kandidat prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, se natisnjenega obrazca po pošti
ne pošilja. Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana
ter oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do roka, določenega z razpisom. Po
pošti pa mora v referat AMEU-ECM priporočeno poslati tiste priloge k prijavi, za katere je v
prijavi označil, da jih bo poslal po pošti (na pošiljki mora biti naveden sklic na številko prijave
za vpis).

•

Če se kandidat prijavlja brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in
geslom), mora obrazec prijave poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga skupaj
z obveznimi prilogami priporočeno poslati po pošti ali osebno dostaviti do roka na naslov,
določen z razpisom. Kot pravočasna se šteje vloga, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v
istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, ter podpisana in
priporočeno poslana referatu AMEU-ECM do 4. julija 2016.

Kot pravočasna se upošteva:

1. prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 4. julija
2016,
2. prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena, podpisana in skupaj z dokazili o
izpolnjevanju pogojev za vpis priporočeno poslana v referat AMEU-ECM, Slovenska
ulica 17, 2000 Maribor, do 4. julija 2016. Kot pravočasne se bodo upoštevale pošiljke, ki
bodo na dan 4. julij 2016 oddane na pošti.
Izpolnjeno ter podpisano prijavo za vpis skupaj z dokazili o izpolnjevanju vpisnih pogojev je potrebno
poslati v Referat Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor, Slovenska ulica 17,
2000 Maribor.
Zahtevana dokazila:
• Overjena fotokopija spričevala o maturi, poklicni maturi, zaključnem izpitu oz. overjena
srednješolska diploma;
• Overjeno obvestilo o uspehu pri maturi oz. poklicni maturi;
• Overjena fotokopija letnega spričevala za 3. in 4. letnik.
Za kandidate, ki opravljajo splošno maturo, poklicno maturo in izpit iz maturitetnega predmeta v
zimskem, spomladanskem ali jesenskem roku šolskega leta, v katerem se prijavljajo na razpis,
podatke iz spričeval 3. in 4. letnika ter podatke iz maturitetnega spričevala, spričevala o poklicni
maturi ter potrdila o opravljenih izpitih iz maturitetnih predmetov visokošolski prijavno-informacijski
službi sporoči Državni izpitni center najkasneje do rokov, določenih z maturitetnim koledarjem oziroma
koledarjem za opravljanje poklicne mature.
OPOZORILO: Kandidati naj bodo pri izpolnjevanju prijave pozorni, da izpolnjujejo (bodo
izpolnjevali) pogoje za vpis v posamezni študijski program. Izberejo naj študijski
program, za katerega izpolnjujejo (bodo izpolnjevali) pogoje za vpis, sicer se prijava ne
bo upoštevala!
Zadnji dan za oddajo prijave v prvem prijavnem roku je 4. julij 2016.

Drugi prijavni rok
Drugi prijavni rok traja od 8. avgusta do 9. septembra 2016.
Podatki o še prostih vpisnih mestih za drugi prijavni rok bodo do 5. avgusta 2016 objavljeni na
spletni strani http://www.almamater.si/.
V drugem roku se na prosta vpisna mesta lahko prijavijo vsi kandidati, ki se nameravajo vpisati v
študijskem letu 2016/2017, ne glede na to, ali so že bili sprejeti v enega od v prvi prijavi napisani
študijskih programov na drugih visokošolskih zavodih. Drugo prijavo lahko oddajo tudi tisti, ki niso
oddali prve prijave za vpis.
Kandidati morajo najkasneje do 9. septembra 2016. oddati elektronsko prijavo preko spletnega
portala eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/ na 2 načina:
•

Če se kandidat prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, se natisnjenega obrazca po pošti
ne pošilja. Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana
ter oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do roka, določenega z razpisom. Po
pošti pa mora v referat AMEU-ECM priporočeno poslati tiste priloge k prijavi, za katere je v
prijavi označil, da jih bo poslal po pošti (na pošiljki mora biti naveden sklic na številko prijave
za vpis).

•

Če se kandidat prijavlja brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in
geslom), mora obrazec prijave poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga skupaj
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z obveznimi prilogami priporočeno poslati po pošti ali osebno dostaviti do roka na naslov,
določen z razpisom. Kot pravočasna se šteje vloga, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v
istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, ter podpisana in
priporočeno poslana referatu AMEU-ECM do 9. septembra 2016.
Izpolnjeno ter podpisano prijavo za vpis skupaj z dokazili o izpolnjevanju vpisnih pogojev je potrebno
poslati v Referat Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor, Slovenska ulica 17,
2000 Maribor.
Zahtevana dokazila:
• Overjena fotokopija spričevala o maturi, poklicni maturi, zaključnem izpitu oz. overjena
srednješolska diploma;
• Overjeno obvestilo o uspehu pri maturi oz. poklicni maturi;
• Overjena fotokopija letnega spričevala za 3. in 4. letnik.
Za kandidate, ki opravljajo splošno maturo, poklicno maturo in izpit iz maturitetnega predmeta v
zimskem, spomladanskem ali jesenskem roku šolskega leta, v katerem se prijavljajo na razpis,
podatke iz spričeval 3. in 4. letnika ter podatke iz maturitetnega spričevala, spričevala o poklicni
maturi ter potrdila o opravljenih izpitih iz maturitetnih predmetov visokošolski prijavno-informacijski
službi sporoči Državni izpitni center najkasneje do rokov, določenih z maturitetnim koledarjem oziroma
koledarjem za opravljanje poklicne mature.
Kandidatom, ki v rednem roku niso mogli oddati druge prijave, ker se zanje izbirni postopek prvega
roka še ni končal, se rok za naknadno prijavo določi individualno in sporoči s sklepom o rezultatu
izbirnega postopka za drugi rok.
OPOZORILO: Kandidati naj bodo pri izpolnjevanju prijave pozorni, da izpolnjujejo (bodo
izpolnjevali) pogoje za vpis v posamezni študijski program. Izberejo naj študijski
program, za katerega izpolnjujejo (bodo izpolnjevali) pogoje za vpis, sicer se prijava ne
bo upoštevala!
Zadnji dan za oddajo prijave v drugem prijavnem roku je 9. september 2016.

Tretji prijavni rok
Tretji prijavni rok traja od 26. septembra do 7. oktobra 2016.
Podatki o še prostih vpisnih mestih za tretji prijavni rok bodo do 23. septembra 2016 objavljeni na
spletni strani http://www.almamater.si/.
Visokošolski zavod bo v tretjem prijavnem roku sprejemal prijave kandidatov, ki bodo izpolnjevali
vpisne pogoje za programe, na katerih bodo ostala še prosta vpisna mesta tudi po izteku drugega
roka.
Kandidati morajo do 7. oktobra 2016 oddati elektronsko prijavo preko spletnega portala eVŠ
http://portal.evs.gov.si/prijava/ na 2 načina:
•

Če se kandidat prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, se natisnjenega obrazca po pošti
ne pošilja. Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana
ter oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do roka, določenega z razpisom. Po
pošti pa mora v referat AMEU-ECM priporočeno poslati tiste priloge k prijavi, za katere je v
prijavi označil, da jih bo poslal po pošti (na pošiljki mora biti naveden sklic na številko prijave
za vpis).
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•

Če se kandidat prijavlja brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in
geslom), mora obrazec prijave poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga skupaj
z obveznimi prilogami priporočeno poslati po pošti ali osebno dostaviti do roka na naslov,
določen z razpisom. Kot pravočasna se šteje vloga, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v
istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, ter podpisana in
priporočeno poslana referatu AMEU-ECM do 7. oktobra 2016.

Izpolnjeno e-prijavnico morajo kandidati natisniti in podpisati ter jo skupaj z dokazili o izpolnjevanju
vpisnih pogojev s priporočeno pošto poslati na naslov Referat Alma Mater Europaea – Evropski
center, Maribor, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor.

Zahtevana dokazila:
• Overjena fotokopija spričevala o maturi, poklicni maturi, zaključnem izpitu oz. overjena
srednješolska diploma;
• Overjeno obvestilo o uspehu pri maturi oz. poklicni maturi;
• Overjena fotokopija letnega spričevala za 3. in 4. letnik.
Za kandidate, ki opravljajo splošno maturo, poklicno maturo in izpit iz maturitetnega predmeta v
zimskem, spomladanskem ali jesenskem roku šolskega leta, v katerem se prijavljajo na razpis,
podatke iz spričeval 3. in 4. letnika ter podatke iz maturitetnega spričevala, spričevala o poklicni
maturi ter potrdila o opravljenih izpitih iz maturitetnih predmetov visokošolski prijavno-informacijski
službi sporoči Državni izpitni center najkasneje do rokov, določenih z maturitetnim koledarjem oziroma
koledarjem za opravljanje poklicne mature.
OPOZORILO: Kandidati naj bodo pri izpolnjevanju prijave pozorni, da izpolnjujejo (bodo
izpolnjevali) pogoje za vpis v posamezni študijski program. Izberejo naj študijski
program, za katerega izpolnjujejo (bodo izpolnjevali) pogoje za vpis, , sicer se prijava ne
bo upoštevala!
Zadnji dan za oddajo prijave v tretjem prijavnem roku je 7. oktober 2016.
Če bodo po tretjem prijavnem roku še prosta vpisna mesta, bo omogočena prijava za vpis
do zapolnitve prostih mest oz. najpozneje do 31. 10. 2016.

ŠTUDIJSKI PROGRAMI IN VPISNI POGOJI
Za študijsko leto 2016/2017 AMEU-ECM objavlja razpis za vpis v študijske programe, in sicer:
- visokošolske strokovne študijske programe prve bolonjske stopnje, ki obsegajo 180
kreditnih točk in trajajo tri leta.
V študijske programe se lahko vpišejo kandidati, ki izpolnjujejo vpisne pogoje, določene s študijskimi
programi in navedene v tem razpisu. To so:

za vpis v visokošolske strokovne študijske programe prve stopnje:
-

zaključni izpit, opravljen po ustreznem štiriletnem srednješolskem programu, splošna matura
ali poklicna matura;
VPISNA MESTA

V razpisu je pri posameznem študijskem programu objavljeno razpisano število vpisnih mest, posebej
za izredni študij in posebej za študij na daljavo, skupaj za državljane Republike Slovenije (v
nadaljevanju: državljani RS) in državljane držav članic Evropske unije. Na ta vpisna mesta se
prijavljajo tudi državljani držav nečlanic Evropske unije (v nadaljevanju tujci), ki so sami ali njihovi
starši davčni zavezanci Republike Slovenije in imajo stalno bivališče v Republiki Sloveniji.
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Za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce je za izredni študij razpisanih
dodatnih 50 % vpisnih mest glede na število prostih vpisnih mest za izredni študij za državljane
Republike Slovenije in državljane držav članic Evropske unije.
Če ostanejo vpisna mesta izredni študij in študij na daljavo za državljane RS in držav članic EU
nezasedena, se Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci lahko vpisujejo tudi na ta prosta
mesta, vse v skladu s 4. členom Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu.
V izjemnih primerih se zaradi opravičljivih razlogov kandidatu omogoči vpis po roku za izvedbo vpisa,
navedenem v razpisu. Utemeljenost opravičljivih razlogov v posameznem primeru presoja senat
AMEU-ECM.

INFORMATIVNI DNEVI
Informativni dnevi bodo potekali v Mariboru, Ljubljani, Murski Soboti ter na Ptuju in sicer:
- v petek, 12. 2. 2016 ob 10.00 uri in ob 15:00 uri ter
- v soboto, 13. 2. 2016 ob 10:00 uri.
Informativna mesta:
- Maribor – Slovenska ulica 17, 2000 Maribor;
- Murska Sobota – AMEU-ECM, Lendavska cesta 9, 9000 Murska Sobota;
- Ljubljana – AMEU-ECM, Kardeljeva ploščad 1, 1000 Ljubljana (vhod tudi z Dunajske 104);
- Ptuj – Ljudska univerza Ptuj, Mestni trg 2, 2250 Ptuj.
Dodatne informacije o informativnih dnevih bodo objavljene na spletni strani www.almamater.si.
Na informativnem dnevu se bodo kandidati lahko podrobneje seznanili z vpisnimi pogoji, možnostmi in
pogoji študija, s poklici oziroma z delom, možnostmi zaposlovanja in nadaljevanja izobraževanja ter z
drugimi informacijami, ki so pomembne za odločanje o študiju.
Kandidati lahko informacije o študijskih programih dobijo po telefonu 040 239 727 oz. 02 250 1997
in po elektronski pošti referat@almamater.si.

OMEJITEV VPISA IN MERILA ZA IZBIRO
Če bo število prijavljenih kandidatov večje od razpisanega števila vpisnih mest, bo visokošolski zavod
sprejel sklep o omejitvi vpisa.
Kandidati bodo izbrani glede na merila, ki so navedena pri vsakem študijskem programu posebej
(informacije se nahajajo na spletni strani AMEU-ECM http://www.almamater.si).

DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV
Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev v prijavno–sprejemnem postopku veljajo fotokopije
spričeval in drugih zahtevanih dokumentov, overjene pri notarju, uradni osebi katerekoli upravne
enote ali pri uradnih osebah AMEU. Overjena dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev kandidati v
prvem, drugem in tretjem roku pošljejo skupaj s prijavo na AMEU-ECM. Kandidati ne pošiljajo
izvirnikov spričeval in dokumentov. Predložijo jih ob vpisu na visokošolski zavod.
Za kandidate, ki opravljajo splošno maturo, poklicno maturo in izpit iz maturitetnega predmeta v
zimskem, spomladanskem ali jesenskem roku šolskega leta, v katerem se prijavljajo na razpis,
podatke iz spričeval 3. in 4. letnika ter podatke iz maturitetnega spričevala, spričevala o poklicni
maturi ter potrdila o opravljenih izpitih iz maturitetnih predmetov visokošolski prijavno-informacijski
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službi sporoči Državni izpitni center najkasneje do rokov, določenih z maturitetnim koledarjem oziroma
koledarjem za opravljanje poklicne mature.
Kdor je končal srednjo šolo v tujini, mora poslati overjene kopije zaključnega spričevala, spričeval
zadnjih dveh letnikov srednje šole, prevode teh spričeval in N obrazec, ki je v študijskem letu 2016/17
del prijave evš. O izpolnjevanju pogojev za vpis oziroma priznanju pravice do nadaljevanja
izobraževanja odloča pooblaščena oseba na AMEU-ECM v skladu z zakonom, ki ureja vrednotenje in
priznavanje izobraževanja.

IZBIRNI POSTOPEK
Prvi prijavni rok
Kandidati, ki bodo v Prvi prijavi napisali študijski program, za katerega ne bo sprejet sklep o omejitvi
vpisa, bodo v ta program sprejeti, če bodo izpolnjevali splošne pogoje za vpis.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati v program sprejeti, če bodo izpolnjevali splošne
pogoje za vpis in bodo dosegli zadostno število točk. Na seznam sprejetih se uvrstijo kandidati z
enakim številom točk, kot jih je dosegel zadnji glede na število prostih vpisnih mest, določenih s
sklepom o omejitvi vpisa.
Rezultati izbirnega postopka bodo znani najkasneje do 11. julija 2016. Vsak kandidat bo prejel
obvestilo o rezultatu izbirnega postopka.
Na seznam sprejetih kandidatov se naknadno uvrstijo kandidati, ki izpolnijo pogoje iz 31. člena
Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu. AMEU-ECM bo kandidate, ki so se
naknadno uvrstili, pisno seznanilo z rezultati izbirnega postopka.
O dodelitvi statusa študenta s posebnimi potrebami in sprejemu v študijski program odloči
pristojni organ AMEU-ECM ter o tem pisno obvesti kandidata. Kandidati zaprosijo za dodelitev statusa
kandidata s posebnimi potrebami z individualno prošnjo, ki ji morajo priložiti ustrezna dokazila.
Prošnjo oddajo skupaj s Prvo prijavo za vpis oziroma najkasneje do 4. julija 2016. Kasneje pa le
izjemoma, če je do opravičljivih razlogov za dodelitev statusa prišlo po navedenem roku. Prošnjo za
dodelitev statusa kandidati pošljejo na isti naslov kot prvo prijavo. Odločitve pristojnih organov
visokošolskega zavoda o kandidatih s posebnimi potrebami veljajo samo za tekoči prijavno –
sprejemni postopek.
Drugi prijavni rok
Na še prosta študijska mesta se je mogoče prijaviti z drugo prijavo. Izbirni postopek bo končan do
16. septembra 2016. Vsak kandidat bo prejel obvestilo o rezultatih izbirnega postopka.
Če število prijav preseže število prostih vpisnih mest za drugi rok, se za izbiro kandidatov smiselno
uporabljajo merila, ki so s študijskim programom določena ob omejitvi vpisa. Visokošolski zavod lahko
kandidata z njegovim soglasjem preusmeri na še prosta mesta v drugih študijskih programih.
Kandidati s posebnimi potrebami se tudi v drugem roku obravnavajo na način, opisan pri prvem roku.
Prošnjo oddajo najkasneje do 9. septembra 2016.

Tretji prijavni rok
V primeru ostalih prostih vpisnih mest se je mogoče na študijski program prijaviti s tretjo prijavo.
Izbirni postopek bo končan do 12. oktobra 2016. Vsak kandidat bo prejel obvestilo o rezultatu
izbirnega postopka.
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Če število prijav preseže število prostih vpisnih mest za tretji rok, se za izbiro kandidatov smiselno
uporabljajo merila, ki so s študijskim programom določena ob omejitvi vpisa. Visokošolski zavod lahko
kandidata z njegovim soglasjem preusmeri na še prosta mesta v drugih študijskih programih.
Kandidati s posebnimi potrebami se tudi v tretjem roku obravnavajo na način, opisan pri prvem roku.
Prošnjo oddajo najkasneje do 7. oktobra 2016.

OBLIKE IZVAJANJA ŠTUDIJA
Zavod AMEU-ECM bo v študijskem letu 2016/2017 izvajal izredni študij in študij na daljavo.
Izredni študij
Izredni študij je organizacijska oblika študija, ki je po obsegu ter časovno prilagojena zaposlenim
študentom. Izredni študij se izvaja praviloma tako, da se predavanja izvajajo v popoldanskem času ob
delavnikih in ob sobotah dopoldne. Izredni študij se izvaja v naslednjem obsegu rednega študija: vsaj
1/3 izvedba predavanj in seminarjev ter 75 % izvedba vaj v skladu z akreditacijo. Pri reguliranih
poklicih je izvedba obsega vaj v 100% akreditiranega obsega. Študij je podprt z informacijsko
tehnologijo (e-indeks, e-učilnica, e-poštni predal, SMS sporočila). Izredni študij se bo izvajal na
posamezni lokaciji v kolikor bo vpisanih najmanj 20 študentov.

Študij na daljavo
Študij na daljavo se izvaja kot kombiniran način študija, ki se izvaja kot kombinacija predavanj v živo,
videokonferenčnih predavanj, posnetih predavanj, medsebojne elektronske komunikacije in ustrezno
prilagojenih e-gradiv. Je organizirana oblika prenosa znanja študentom na oddaljeni lokaciji ali znotraj
zavoda s pomočjo informacijske in komunikacijske tehnologije. Vključuje uporabo elektronskih učnih
okolij, ki omogočajo uporabo elektronskih učnih gradiv, izvajanje določenih aktivnosti povezanih s
samostojnim delom in sinhrono ter asinhrono komunikacijo med udeleženci izobraževalnega procesa.
Ta oblika je namenjena tistim, ki želijo združiti svoje poklicno delo, družino, interesne dejavnosti in
študij. Študirajo doma, individualno ali v timu, sami določajo čas in ritem učenja. Pri študiju študente
usmerja tutor. E-študenti bodo v času študija imeli ustrezno pedagoško, tehnično in administrativno
podporo. Študij na daljavo se bo izvajal v kolikor bo vpisanih najmanj 20 študentov.

ŠOLNINA
Zavod AMEU-ECM za izvedbo izrednega študija in študija na daljavo zaračunava šolnino po veljavnem
ceniku, objavljenem na spletni strani http://www.almamater.si.

POSTOPEK PRIZNAVANJA IZOBRAŽEVANJA ZA NAMEN NADALJEVANJA IZOBRAŽEVANJA
Kandidati, ki imajo tujo listino o izobraževanju in želijo nadaljevati izobraževanje na dodiplomskem
študijskem programu v Republiki Sloveniji, morajo imeti odločbo o priznanju pravice do nadaljevanja
izobraževanja v univerzitetnih oziroma visokošolskih strokovnih študijskih programih (v nadaljevanju:
odločba o priznanju). Postopek priznavanja izobraževanja vodi pooblaščena oseba visokošolskega
zavodova. Kandidati, ki odločbe o priznanju še nimajo, izpolnijo Vlogo za priznavanje izobraževanja za
namen nadaljevanja izobraževanja (obrazec N) preko evš-ja in jo skupaj z zahtevanimi dokumenti
posredujejo na naslov:
Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor
Slovenska ulica 17
2000 Maribor
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OPOZORILO
Rok za izdajo odločbe o priznanju v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja
(ZVPI) (Ur. l. RS, št. 87/2011, 97/2011 popr. in 109/12) je dva meseca od prejema popolne vloge.
Kandidati naj upoštevajo roke za oddajo dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev.

VZPOREDNI ŠTUDIJ IN ŠTUDIJ DIPLOMANTOV – vpis v 1. letnik
AMEU-ECM razpisuje dodatnih 5% vpisnih mest pri vsakem študijskem programu za vzporedni
študij in za študij diplomantov drugih šol v skladu s 3. členom Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi
vpisa v visokem šolstvu. Več informacij o vzporednem študiju in vpisu diplomantov dobijo kandidati na
visokošolskem zavodu.
Vzporedni vpis in vpis diplomantov
Kandidat za vzporedni vpis oziroma vpis na mesta za diplomante odda prijavo za vpis
preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava. V prijavi
kandidat napiše en študijski program, za katerega izpolnjuje pogoje za vpis in merila za prehode, in
sicer, če se prijavlja:
1. s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč
prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati
visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti
(na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).
2. brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora
obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga do zaključka
prijavnega roka s prilogami priporočeno poslati po pošti na naslov AMEU-ECM, Slovenska ulica
17, 2000 Maribor.
Kot pravočasna se upošteva pod 1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim
podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka in 2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v
istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana
visokošolskemu zavodu do zaključka prijavnega roka.
Rok za prijavo: od 26. septembra do 7. oktobra 2016.
Prijavi za vzporedni vpis kandidati priložijo potrdilo o opravljenih obveznostih na visokošolskem
zavodu, kjer so že vpisani, in soglasje tega (matičnega) visokošolskega zavoda. Diplomanti k svoji
prijavi priložijo diplomo in potrdilo o opravljenih izpitih.

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
S prehodom se razume prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se
je vpisal ter nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu, v katerem se vse ali del
obveznosti, ki jih je študent že opravil v prvem študijskem programu, priznajo kot opravljene
obveznosti drugega študijskega programa. Za prehod se ne šteje sprememba študijskega programa ali
smeri zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu ali smeri.
Prehodi med programi so mogoči znotraj programov prve stopnje Alma Mater Europaea in drugih
fakultet skladno z Zakonom o Visokem šolstvu (velja za programe sprejete po ZVis iz leta 2004), Merili
za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi. Študenti, vpisani pred uvedbo novih
študijskih programov za pridobitev izobrazbe, ki imajo pravico do ponavljanja in zaradi postopnega
uvajanja novih študijskih programov ne morejo ponavljati letnika po programu, v katerega so se
vpisali, preidejo v nov program pod enakimi pogoji kot študenti novih programov.
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Študenti vpisani pred uvedbo novih študijskih programov za pridobitev izobrazbe, ki imajo pravico do
ponavljanja in zaradi postopnega uvajanja novih študijskih programov ne morejo ponavljati letnika po
programu, v katerega so se vpisali, preidejo v nov program pod enakimi pogoji kot študenti novih
programov.

Za vpis po merilih za prehode se kandidati prijavijo kot ostali kandidati ter dodajo obvezno prilogo

Vloga za priznavanje izpitov, ki jo dobijo na tej povezavi http://almamater.si/priznavanje-znanj-inprehodi-med-programi-s63?t=1. Pri prehodu z drugih študijskih programov na visokošolski ali
univerzitetni študijski program prve stopnje, mora kandidat prav tako predložiti overjeno potrdilo o
opravljenih študijskih obveznostih na študiju visokošolskega zavoda, na katerega je bil vpisan ter
uradni izpis iz potrjenih in veljavnih učnih načrtov za predmete in druge vsebine, pri katerih je opravil
študijske obveznosti iz enakih programov in programov sorodnih področij. V kolikor učne vsebine
(predmeti in druge vsebine študijskega programa) iz kandidatovega dosedanjega študija ne pokrivajo
v ustreznem obsegu vsebin visokošolskega študijskega programa na Alma Mater, lahko ustrezna
»Komisija za študijske zadeve« določi kandidatom manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če
želijo diplomirati v novem programu.
V višji letnik se lahko vpišejo študentje, ki imajo opravljeno zadostno število ECTS točk za vpis v višji
letnik v skladu z akreditacijo študijskega programa in Merili za prehode med študijskimi programi (Ur.
l. RS 95/2010, 17/2012).

VPISNI POSTOPEK
Po uspešni prijavi na prvem, drugem oz. tretjem prijavnem roku bodo kandidati povabljeni k vpisu na
izbran študijski program. Vpis v dodiplomski izredni študij bo potekal na visokošolskem zavodu AMEUECM.
Vpis sprejetih kandidatov v prvem roku bo od 13. julija do 22. julija 2016.
Vpis sprejetih kandidatov v drugem roku bo od 19. do 22. septembra 2016.
Vpis sprejetih kandidatov v tretjem roku bo od 14. do 19. oktobra 2016.
Podrobnejše informacije o razpisu za vpis dobijo kandidati na telefonski številki 040 239 727 oz.
02 250 1997 ali po e-pošti referat@almamater.si.
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VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE SOCIALNA
GERONTOLOGIJA
Trajanje in študija
Študij traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Strokovni naziv:
Diplomant-ka dobi strokovni naslov diplomirani-a socialni-a gerontolog-inja (VS).
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Socialna gerontologija se lahko vpiše, kdor je opravil
zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi 60 % točk,
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk.
Število vpisnih mest
Socialna gerontologija-VS
1. Letnik
2. Letnik – po merilih za prehode
3. Letnik – po merilih za prehode

Izredni Na daljavo2
Maribor1
90
60
90
45
30
15

Za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce je za izredni študij razpisanih
dodatnih 50 % vpisnih mest glede na število prostih vpisnih mest za izredni študij za državljane
Republike Slovenije in državljane držav članic Evropske unije.

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE FIZIOTERAPIJA
Trajanje študija
Študij traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Strokovni naziv:
Diplomant-ka dobi strokovni naslov diplomirani-a fizioterapevt-ka (VS).
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Fizioterapija se lahko vpiše:
- kdor je opravil maturo,
- kdor je uspešno opravil poklicno maturo,
- kdor je pred 01.06.1995 končal katerikoli 4-letni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:
-splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi 50 % točk,
-učni uspeh v 3. in 4. letniku 50 % točk.
Število vpisnih mest
Fizioterapija-VS
1. letnik
2. letnik – po merilih za prehode

Izredni
Maribor1
120
90

1

Vsi študenti se vpišejo na lokaciji Maribor. V primeru zadostnega vpisa se predavanja izvajajo tudi na dislocirani enoti.

2

Študij na daljavo se izvaja v kombinirani obliki. Glej podpoglavje Študij na daljavo v uvodnem delu razpisa.
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3. letnik – po merilih za prehode

90

Za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce je za izredni študij razpisanih
dodatnih 50 % vpisnih mest glede na število razpisanih vpisnih mest za izredni študij za državljane
Republike Slovenije in državljane držav članic Evropske unije.
Zdravniško potrdilo
Izbrani kandidati bodo morali predložiti zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje
del in nalog zdravstvenega delavca, ki ga izda dispanzer medicine dela (napotnica za predhodni
zdravstveni pregled, obrazec DZS 8.203). Zaradi specifičnih pogojev in omejitev pri izvajanju
praktičnega dela in pri vajah v času študija se zahteva, da kandidat, glede na potrdilo o zdravstveni
sposobnosti za opravljanje del in nalog zdravstvenega delavca izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve
za navedeno mesto brez omejitev. V primeru omejitev o vpisu odloča senat AMEU-ECM.

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE MANAGEMENT
POSLOVNIH SISTEMOV
Trajanje študija
Študij traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Strokovni naziv:
Diplomant-ka dobi strokovni naslov diplomiran-a manager-ka poslovnih operacij (VS).
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Management poslovnih sistemov se lahko vpiše,
kdor je opravil maturo,
kdor je uspešno opravil poklicno maturo
kdor je pred 01. 06. 1995 končal katerikoli 4-letni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi 50 % točk,
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku 50 % točk.
Število vpisnih mest
Management poslovnih sistemov – VS
1. Letnik
2. Letnik – po merilih za prehode
3. Letnik – po merilih za prehode

Izredni
Maribor3
60
60
60

Na daljavo4
60
60
60

Za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce je za izredni študij razpisanih
dodatnih 50 % vpisnih mest glede na število razpisanih vpisnih mest za izredni študij za državljane
Republike Slovenije in državljane držav članic Evropske unije.

3

Vsi študenti se vpišejo na lokaciji Maribor. V primeru zadostnega vpisa se predavanja izvajajo tudi na dislocirani enoti.

4

Študij na daljavo se izvaja v kombinirani obliki. Glej podpoglavje Študij na daljavo v uvodnem delu razpisa.
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VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ZDRAVSTVENA
NEGA
Trajanje študija
Študij traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Strokovni naziv
Diplomant-ka dobi strokovni naslov diplomirani zdravstvenik/diplomirana medicinska sestra (VS)
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni
izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi 60 % točk,
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk.
Zdravniško potrdilo
Izbrani kandidati bodo morali predložiti zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje
del in nalog zdravstvenega delavca, ki ga izda dispanzer medicine dela (napotnica za predhodni
zdravstveni pregled, obrazec DZS 8.203). Zaradi specifičnih pogojev in omejitev pri izvajanju
praktičnega dela in pri vajah v času študija se zahteva, da kandidat, glede na potrdilo o zdravstveni
sposobnosti za opravljanje del in nalog zdravstvenega delavca izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve
za navedeno mesto brez omejitev. V primeru omejitev o vpisu odloča senat AMEU-ECM.
Število vpisnih mest
Zdravstvena nega-VS
1. letnik
2. letnik – po merilih za prehode
3. letnik – po merilih za prehode

Izredni
Murska Sobota
75
75
75

Za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce je za izredni študij razpisanih
dodatnih 50 % vpisnih mest glede na število razpisanih vpisnih mest za izredni študij za državljane
Republike Slovenije in državljane držav članic Evropske unije.
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RAZPIS ZA VPIS V ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017
•
•

V VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM POSLOVNA INFORMATIKA (bolonjski program 1.
stopnje)
V VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM TRŽNO KOMUNICIRANJE IN ODNOSI Z JAVNOSTMI
(bolonjski program 1. stopnje)

B2 VISOKA ŠOLA ZA POSLOVNE VEDE, zavod
Tržaška cesta 42, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 2444 214
E-pošta: info@vspv.si
Spletna stran: www.vspv.si
Informacije o študiju lahko kandidati dobijo po telefonu, elektronski pošti, na spletni strani ali osebno
na sedežu šole.
Informativno mesto in informativni dnevi: Tržaška cesta 42
•
•
•

12. 2. 2016 ob 17.00
13 2. 2016 ob 11.00
6. 9. 2016 ob 17.00

Prijavni roki:
1. prijavni rok: od 10. februarja do 21. marca 2016
2. prijavni rok: od 1. septembra do 23. septembra 2016
3. prijavni rok: od 26. septembra do 30. septembra 2016
Če bodo po »zadnjem« prijavnem roku še prosta vpisna mesta bo visokošolski
zavod zbiral prijave za vpis še do 30. oktobra 2016 oziroma do zasedbe prostih mest za tiste
kandidate, ki se iz upravičenih razlogov niso uspeli vpisati v rednih razpisnih rokih. O
upravičenih razlogih odloči pristojni organ visokošolskega zavoda.

Način prijave:
Kandidati se prijavijo z elektronsko prijavnico, na spletnem naslovu http://portal.evs.gov.si/prijava
Prijavi je obvezno potrebno priložiti dokazilo o zaključenem srednješolskem izobraževanju (spričevalo
splošne mature ali spričevalo o poklicni maturi ali zaključnem izpitu po ustreznem programu za
pridobitev srednje strokovne izobrazbe in spričevali zadnjih dveh letnikov). V kolikor boste izpolnili
prijavo s kvalificiranim digitalnim potrdilom, boste priloge lahko oddali elektronsko. Če pa boste
prijavo oddali z uporabniškim imenom in geslom, boste zahtevane priloge poslali po pošti na naslov

1

Visoka šola za poslovne vede, Tržaška 42, Ljubljana, oziroma jih boste osebno prinesli na šolo ob
vpisu v študijski program.

Vpis:
Kandidati bodo na podlagi oddane prijavnice prejeli vabilo na vpis po pošti. Vpis je možen le za tiste,
ki so predhodno oddali elektronsko prijavnico. Elektronsko prijavnico lahko izpolnite tudi na sedežu
naše šole.

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
POSLOVNA INFORMATIKA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Strokovni naslov po zaključenem študiju:
diplomirani poslovni informatik (VS) oziroma diplomirana poslovna informatičarka (VS).

Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Poslovna informatika se lahko vpiše, kdor je opravil
maturo, poklicno maturo ali zaključni izpit v katerem koli štiriletnem srednješolskem programu.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:
•
•

splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi ali maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 %
40 %.

Vpisna mesta
Vpisna mesta so razpisana tako za Slovence in ostale EU državljane kot tudi za tujce iz ne EU držav.

Poslovna informatika – visokošolski strokovni program

redni

izredni

70

70

Nadaljevanje študija po merilih za prehode - PROGRAM PRVE STOPNJE
Za vpis v 2. ali 3. letnik se kandidati prijavijo z elektronsko prijavo na spletnem naslovu
http://portal.evs.gov.si/prijava v predpisanih prijavnih rokih.
Po uspešno oddani elektronski prijavi vas bomo pisno povabili k vpisu na šolo.

2

Pri prehodu v 2. oziroma 3. letnik se kandidatom določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo
opraviti, če želijo nadaljevati študij na visokošolskem strokovnem študijskem programu Poslovna
informatika. Predpiše jih ustrezni organ Visoke šole za poslovne vede. Natančne informacije dobijo
kandidati na šoli.

Vpisna mesta
Vpisna mesta so razpisana tako za Slovence in ostale EU državljane kot tudi za tujce iz ne EU držav.
redni

izredni

Poslovna informatika VS (2. letnik)

-

70

Poslovna informatika VS (3. letnik)

-

70

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
TRŽNO KOMUNICIRANJE IN ODNOSI Z JAVNOSTMI
Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Strokovni naslov po zaključenem študiju:
diplomant tržnega komuniciranja (VS) oziroma diplomantka tržnega komuniciranja (VS).

Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi se lahko vpiše,
kdor je opravil maturo, poklicno maturo ali zaključni izpit v katerem koli štiriletnem srednješolskem
programu.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:
•
•

splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi ali maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 %
40 %.

Vpisna mesta
Vpisna mesta so razpisana tako za Slovence in ostale EU državljane kot tudi za tujce iz ne EU držav.

Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi
– visokošolski strokovni program

3

redni

izredni

70

70

Nadaljevanje študija po merilih za prehode - PROGRAM PRVE STOPNJE
Za vpis v 2. ali 3. letnik se kandidati prijavijo z elektronsko prijavo na spletnem naslovu
http://portal.evs.gov.si/prijava v predpisanih prijavnih rokih.
Po uspešno oddani elektronski prijavi vas bomo pisno povabili k vpisu na šolo.
Pri prehodu v 2. oziroma 3. letnik se kandidatom določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo
opraviti, če želijo nadaljevati študij na visokošolskem strokovnem študijskem programu Tržno
komuniciranje in odnosi z javnostmi. Te predpiše ustrezni organ Visoke šole za poslovne vede.
Natančne informacije dobijo kandidati na šoli.

Vpisna mesta
Vpisna mesta so razpisana tako za Slovence in ostale EU državljane, kot tudi za tujce iz ne EU držav.
redni

izredni

Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi
VS (2. letnik)

-

70

Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi
VS (3. letnik)

-

70

4

Prešernova ulica 1
2000 Maribor
Telefon: 02 228 38 90
Telefaks: 02 228 38 61
spletne strani: www.fakulteta.doba.si
e-naslov: fakulteta@doba.si

RAZPIS ZA VPIS V ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017 ZA DODIPLOMSKE
VISOKOŠOLSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 1. STOPNJE
Sedež fakultete: DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor, Prešernova ulica 1, 2000 Maribor
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (krajše DOBA Fakulteta Maribor) izvaja visokošolske
študijske programe: program Poslovanje, program Marketing, družbeni mediji in odnosi z javnostmi, program
Organiziranje in menedžment socialnih dejavnosti, program Menedžment vseživljenjskega izobraževanja, program
Poslovanje in upravljanje v turizmu. Programi so objavljeni na www.fakulteta.doba.si
1. PRIJAVNI ROKI




prvi prijavni rok: 8. 2. 2016 – 30. 6. 2016
drugi prijavni rok: 18. 7. 2016 – 8. 9. 2016
tretji prijavni rok: bo razpisan, če bodo ostala (še) prosta mesta in bo trajal od 12. 9. 2016 do 12. 10. 2016 oziroma
do zapolnitve prostih mest.

Prijavo in dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev kandidati v prvem, drugem in tretjem roku pošljejo na naslov:
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor, Prešernova ulica 1, 2000 Maribor.
Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/. Če
se kandidat prijavlja:
1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ
odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k
prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za
vpis).
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis
poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti do zaključka
prijavnega roka visokošolskemu zavodu.
Kot pravočasna se upošteva pod 1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka
prijavnega roka in 2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem
oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana visokošolskemu zavodu do zaključka prijavnega roka.

2.

INFORMATIVNI DAN

Informativni dnevi bodo potekali v Mariboru na sedežu fakultete, na dislociranih enotah in online:
 vsak mesec
 v petek, 12. februarja 2016, ob 10. 00 (za redni, izredni študij in online študij);
 v petek, 12. februarja 2016, ob 17.00 (izredni študij in online študij);
 v soboto, 13. februarja 2016, ob 10.00 (redni, izredni študij in online)

3. NAČINI IN TRAJANJE ŠTUDIJA




redni način študija traja tri leta
izredni način študija traja tri leta
online študij traja tri leta

Za vpisane v 2. letnik po Merilih za prehode traja študij predvidoma dve leti, za vpisane v 3. letnik po Merilih za
prehode traja študij predvidoma eno leto.
Redni študij
Študenti se udeležujejo predavanj, seminarskih in laboratorijskih vaj (pri vajah je obvezna 80-odstotna prisotnost) ter v
tretjem letniku opravijo 8 tednov strokovne prakse v podjetju. Študij je podprt z informacijsko tehnologijo (e-portal,
e-indeks, e-referat, e-poštni predal, SMS sporočila). Učenje tujega jezika je multimedijsko podprto.
Izredni študij
Organizacijsko, po obsegu ter časovno je prilagojen zaposlenim študentom. Študenti se udeležujejo predavanj,
seminarskih in laboratorijskih vaj (pri vajah je obvezna 80-odstotna prisotnost) ter v tretjem letniku opravijo 8 tednov
strokovne prakse v podjetju.
Program izvajamo modularno, predavanja in vaje potekajo praviloma 2 do 3-krat tedensko. Hkrati poteka praviloma le
en predmet. Študij je podprt z informacijsko tehnologijo (e-portal, e-indeks, e-referat, e-poštni predal, SMS sporočila).
Učenje tujega jezika je multimedijsko podprto.
Online študij
Za boljšo dostopnost in fleksibilnost izvaja DOBA Fakulteta Maribor tudi online študij. Online študij je v celoti spletno
podprt in poteka v virtualnem učnem okolju. Ta oblika je namenjena tistim, ki želijo združiti svoje poklicno delo,
družino, interesne dejavnosti in študij. Študenti si sami določajo čas in ritem učenja, pri študiju jih 7 dni v tednu
usmerja mentor, e-študenti bodo v času študija imeli ustrezno pedagoško, tehnično in administrativno podporo (eportal, e-indeks, e-referat, e-poštni predal, SMS sporočila). Online študij poteka modularno, predmet za predmetom,
za sprotne študijske aktivnosti in obveznosti študentje prejmejo tedenska navodila. V virtualnem okolju imajo
študentje dostop do vseh gradiv in do orodij za komunikacijo, kot npr.: forumi, klepetalnica, blogi, wikiji, spletni
seminarji …
Redni študij se izvaja na sedežu DOBA Fakulteta Maribor, izredni študij se izvaja na sedežu DOBA Fakulteta Maribor,
online študij se izvaja v virtualnem učnem okolju brez fizičnih kontaktov.
4. VPISNI POGOJI
Za študijsko leto 2015/2016 DOBA Fakulteta Maribor objavlja razpis za vpis v visokošolske strokovne študijske
programe prve stopnje, ki obsegajo 180 kreditnih točk in trajajo tri leta.
Vpisni pogoji
Pogoj za vpis v 1. letnik je opravljena splošna matura, poklicna matura, zaključni izpit v katerem koli štiriletnem
srednješolskem programu ali kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

5. VPIS PO MERILIH ZA PREHODE
Pogoj za vpis v 2. letnik
Pogoj za vpis v drugi letnik je zaključen višješolski program, sprejet po letu 1994. V drugi letnik se lahko vpišejo
študenti dodiplomskih programov, ki izpolnjujejo pogoje za vpis. Študentom se ob vpisu določijo manjkajoče
obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu. V drugi letnik se lahko vpišejo tudi
diplomanti nesorodnih dodiplomskih programov.
Pogoj za vpis v 3. letnik
Pogoj za vpis v tretji letnik je zaključen višješolski program, sprejet pred letom 1994. V tretji letnik se lahko vpišejo
študenti dodiplomskih programov, ki izpolnjujejo pogoje za vpis. V tretji letnik se lahko vpišejo tudi diplomanti
sorodnih dodiplomskih programov. Študentom se ob vpisu določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če
želijo diplomirati v novem programu.

6. OMEJITEV VPISA IN MERILA ZA IZBIRO
V primeru večjega števila kandidatov od razpisanih vpisnih mest, bo sprejet sklep o omejitvi vpisa.
Če bo število kandidatov za vpis v 1. letnik presegalo število razpisanih mest, bodo kandidati izbrani glede na:
1. splošni uspeh pri zaključnem izpitu, pri maturi ali pri poklicni maturi (izražen v točkah) 60%
2. splošna uspeha v zadnjih dveh letnikih srednje šole 40%
Kandidati, ki so ob zaključku štiriletnega srednješolskega izobraževanja prejeli diplomo, bodo izbrani glede na splošni
uspeh v zadnjih dveh letnikih srednje šole.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa za vpis po Merilih za prehode v 2. oziroma 3. letnik, bodo kandidati izbrani glede
na povprečno oceno višješolskega študija oziroma na predhodnem visokošolskem ali univerzitetnem študijskem
programu.
7. VPISNA MESTA
Vpis v 1. letnik
PROGRAM

Redni študij

Izredni študij

Maribor
Maribor
Poslovanje
40*
20
Marketing, družbeni mediji in odnosi z javnostmi
/
20
Organiziranje in menedžment socialnih
/
20
dejavnosti
Menedžment vseživljenjskega izobraževanja
/
/
Poslovanje in upravljanje v turizmu **
/
/
*Za izvedbo rednega študija mora biti vpisanih najmanj 30 študentov.
** Program je v postopku vpisa v Razvid visokošolskih zavodov

Izredni študij – Online študij
Državljani EU
130
120

Tuji študenti
30
50

20

2

20
50

2
25

Vpis v 2. letnik po Merilih za prehode
PROGRAM

Redni študij

Maribor
Poslovanje
/
Marketing, družbeni mediji in odnosi z javnostmi
/
Organiziranje in menedžment socialnih
/
dejavnosti
Menedžment vseživljenjskega izobraževanja
/
Poslovanje in upravljanje v turizmu *
/
* Program je v postopku vpisa v Razvid visokošolskih zavodov

Izredni študij

Izredni študij – Online študij

Maribor
20
20

Državljani EU
50
30

Tuji študenti
15
8

20

20

2

/
/

20
30

2
2

Vpis v 3. letnik po Merilih za prehode
PROGRAM

Redni študij

Izredni študij

Izredni študij – Online študij

Maribor
Maribor
Državljani EU Tuji študenti
Poslovanje
/
20
50
15
Marketing, družbeni mediji in odnosi z javnostmi
/
20
20
5
Organiziranje in menedžment socialnih
/
20
20
1
dejavnosti
Menedžment vseživljenjskega izobraževanja
/
/
20
/
Študij bomo izvajali v primeru, da bo v posameznem letniku programa in načinu študija vpisanih vsaj 20 študentov.
8. DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV
Kot dokazila o dokazovanju vpisnih pogojev v prijavno-sprejemnem postopku veljajo pri notarju ali Upravnih enotah
overjene fotokopije spričeval in drugih zahtevanih dokumentov.
Dokazila za vpis v 1. letnik
- spričevalo o zaključnem izpitu, splošni maturi ali poklicni maturi
- spričevalo 3. in 4. letnik
Dokazila za vpis v 2. in 3. letnik (nadaljevanje študija po Merilih za prehode)
- diploma višješolskega ali visokošolskega programa
- potrdilo o opravljenih izpitih
- potrjene učne načrte (velja za študente dodiplomskih programov)

Kandidati, ki imajo spričevala, pridobljena v tujini, skupaj s prijavo pošljejo overjene kopije zaključnega spričevala,
spričeval zadnjih dveh letnikov srednje šole, prevode spričeval in odločbo o priznavanju tujega izobraževanja.
9. IZBIRNI POSTOPEK
Prvi prijavni rok
Kandidati bodo v program sprejeti, če ne bo sprejet sklep o omejitvi vpisa in bodo izpolnjevali splošne pogoje za vpis.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, se na seznam sprejetih uvrstijo kandidati z enakim številom točk kot jih je dosegel
zadnji, glede na število prostih vpisnih mest, določenih s sklepom o omejitvi vpisa. Kandidati bodo izbrani po merilih za
izbiro. Rezultati izbirnega postopka bodo znani do 6. 7. 2016. Vsak kandidat bo prejel informacijo po pošti.
Na seznam sprejetih kandidatov se naknadno uvrstijo:
 kandidati, ki maturo ali poklicno maturo zaradi upravičenih razlogov v skladu z odločitvijo organov, pristojnih za
maturo oz. poklicno maturo, opravljajo v jesenskem izpitnem roku.
 Kandidati, za katere je tako odločeno v pritožbenem postopku.
Ti kandidati se uvrstijo med sprejete kandidate, če dosežejo najmanj tolikšno število točk kot zadnji uvrščeni kandidat
s seznama.
Kandidati s posebnimi potrebami se lahko na seznam sprejetih izjemoma uvrstijo ne glede na doseženo število točk, če
v prvem roku izbirnega postopka izpolnjujejo splošne pogoje za vpis v študijski program.
Kandidati zaprosijo za dodelitev statusa kandidata s posebnimi potrebami z individualno prošnjo, ki ji morajo priložiti
ustrezna dokazila. Prošnjo oddajo skupaj s Prvo prijavo za vpis. O dodelitvi statusa odloči pristojni organ in o tem pisno
obvesti kandidata. Prošnjo za dodelitev statusa kandidati pošljejo na isti naslov kot Prvo prijavo.
Drugi prijavni rok
Na še prosta mesta se bo mogoče prijaviti z drugo prijavo.
Na seznam sprejetih kandidatov se naknadno uvrstijo:
 kandidati, ki maturo ali poklicno maturo zaradi upravičenih razlogov v skladu z odločitvijo organov, pristojnih za
maturo oz. poklicno maturo, opravljajo v jesenskem izpitnem roku.
 Kandidati, za katere je tako odločeno v pritožbenem postopku.
Tretji prijavni rok
Če bodo tudi po 11. 9. 2016 ostala prosta vpisna mesta, bo DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije do
zapolnitve prostih vpisnih mest oziroma najkasneje do 12. 10. 2016 sprejemala prijave kandidatov, ki izpolnjujejo
vpisne pogoje.
10. ŠOLNINA
Šola zaračunava šolnino za redni in izredni študij ter za online študij.
11. PODROBNEJŠE INFORMACIJE
Razpis je objavljen tudi na spletnih straneh DOBA Fakulteta Maribor www.fakulteta.doba.si
Več informacij o razpisu za vpis dobijo kandidati na: DOBA Fakulteta Maribor, Prešernova ulica 1, 2000 Maribor, po
telefonu 02 228 38 90, po elektronski pošti fakulteta@doba.si ali na www.fakulteta.doba.si
12. DODATNE BREZPLAČNE STORITVE IN PONUDBA
Fakulteta nudi za študente dodatne storitve: svetovanje za študij, mentorstvo in tutorstvo študentom, psihološko in
karierno svetovanje, uvodni dan, uvodni teden, podpora informacijske tehnologije (e-gradiva, e-indeks, e-referat, epoštni predal, SMS obveščanje), gostujoči slovenski in tuji predavatelji, poletna šola, uporaba knjižnice, Alumni klub,
priznavanje znanj.

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA
- Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica
- tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01
- E-pošta: info@evro-pf.si

Informativno mesto: Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica, referat za študijske zadeve.
Informativni dnevi:
 Nova Gorica (EDA Center Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica): petek, 12.2.2016
ob 12:00 in sobota, 13.2.2016 ob 10:00,
 Ljubljana (Cankarjevo nabrežje 11, 1000 Ljubljana): četrtek, 10.12.2015 ob 15.00,
petek, 12.2.2016 ob 12:00 in sobota, 13.2.2016 ob 10:00,
 Kranj (Oranžerija, Predoslje 39, 4000 Kranj ): petek, 19.2.2016 ob 17:00,
 Maribor (Črtomirjeva ulica 11, 2000 Maribor): petek 19.2.2016 ob 17:00.
Fakulteta izvaja visokošolski strokovni študijski program.
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE PRAVO IN
MANAGEMENT INFRASTRUKTURE IN NEPREMIČNIN
Stopnja študija
Prva stopnja.
Trajanje študija
Študij po programu Pravo in management infrastrukture in nepremičnin 1. stopnja traja tri leta
in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Kraj izvajanja študijskega programa
Ljubljana

Prijavni roki:
 rok od 13.6.2016 do 8.9.2016
 rok od 16.9.2016 do 30.9.2016

Vpisni roki
 rok od 13.9.2016 do 19.9.2016
 rok od 4.10.2016 do 11.10.2016
Po zaključku posameznega vpisnega roka se kandidat lahko izjemoma vpiše v študij, v
katerega je bil sprejet, če obstajajo za to utemeljeni razlogi in če so na študijskem
programu še prosta vpisna mesta.
Način prijave
Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ
http://portal.evs.gov.si/prijava/. Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, in sicer, če se
prijavlja:
1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja,
temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora
priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi
označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave
za vpis).
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora
obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s
prilogami priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega rokavisokošolskemu
zavodu.
Kot pravočasna se upošteva 1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim
podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka in 2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ,
natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in
priporočeno poslana visokošolskemu zavodu do zaključka prijavnega roka.

Priloge k prijavi, ki jih kandidat pošlje na fakulteto, so:
IME PRILOGE

OPIS

OZNAKA

Dokazilo
o original
ali
overjena obvezna
srednješolski izobrazbi kopija
dokazila
o
pridobitvi
ustrezne
srednješolske izobrazbe
Dokazilo
diplomiranju

o original
ali
overjena
kopija
potrdila
o
diplomiranju, v primeru,
da je kandidat pred tem že
zaključil kekeršno koli
visokošolsko
izobraževanje

Potrdilo o opravljenih original

ali

NAČIN
ODDAJE
Po pošti

Obvezna za kandidate, ki Po pošti
so že zaključili katero
koli
visokošolsko
izobraževanje

overjena Obvezno za kandidate, ki Po pošti

izpitih

Kopija
dokumenta

kopija
potrdila
o uveljavljajo priznavanje
opravljenih izpitih za izpitov
morebitno
priznavanje
izpitov na Evro-pf.
osebnega

Po pošti

obvezna

Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Pravo in management infrastrukture in
nepremičnin 1. stopnje se lahko vpiše, kdor je opravil:
a) splošno maturo,
b) poklicno maturo v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu
zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
 splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma maturi
 splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60% točk,
40% točk,

Izredni študij
Fakulteta organizira posebne oblike študija za izredne študente.

Vpisna mesta 2016/2017
Redni
(nekoncesionirani)
Pravo in management infrastrukture in
nepremičnin (VS)

70

Izredni
100

Nadaljevanje študija po merilih za prehode
Kandidati se prijavijo od 1. do 17. septembra 2016.
Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ
http://portal.evs.gov.si/prijava/. Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, in sicer, če se
prijavlja:
1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja,
temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora
priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi
označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave
za vpis).
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora
obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s

prilogami priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega rokavisokošolskemu
zavodu.
Kot pravočasna se upošteva 1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim
podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka in 2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ,
natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in
priporočeno poslana visokošolskemu zavodu do zaključka prijavnega roka.

Priloge k prijavi, ki jih kandidat pošlje na fakulteto, so:
IME PRILOGE

OPIS

OZNAKA

Dokazilo
o original
ali
overjena obvezna
srednješolski izobrazbi kopija
dokazila
o
pridobitvi
ustrezne
srednješolske izobrazbe
Dokazilo
diplomiranju

o original
ali
overjena
kopija
potrdila
o
diplomiranju, v primeru,
da je kandidat pred tem že
zaključil kekeršno koli
visokošolsko
izobraževanje

NAČIN
ODDAJE
Po pošti

Obvezna za kandidate, ki Po pošti
so že zaključili katero
koli
visokošolsko
izobraževanje

Potrdilo o opravljenih original
ali
overjena Obvezno za kandidate, ki Po pošti
izpitih
kopija
potrdila
o uveljavljajo priznavanje
opravljenih izpitih za izpitov
morebitno
priznavanje
izpitov na Evro-pf.
Kopija
dokumenta

osebnega

obvezna

Po pošti

V 2. letnik se lahko vpišejo






diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih po 1. 1. 1994, sorodnih
študijskih področij (34-Poslovne in upravne vede, 38-Pravo, 46-Matematika in
statistika, 58-Arhitektura in gradbeništvo), ki morajo do zaključka študija opraviti 2
diferencialna predmeta: stvarno pravo (8KT), osnove prostorskega planiranja (6KT),
diplomanti višješolskih programov, sprejetih po 1. 1. 1994, nesorodnih študijskih
področij, ki morajo do zaključka študija opraviti 3 diferencialne predmete: stvarno
pravo (8KT), osnove prostorskega planiranja (6KT), osnove managementa (6KT),
diplomanti visokošolskih in univerzitetnih študijskih programov nesorodnih
študijskih področij, ki morajo do zaključka študija opraviti 2 diferencialna predmeta:
stvarno pravo (8KT), osnove prostorskega planiranja (6KT).

V 3. letnik se lahko vpišejo






diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih pred 1. 1. 1994, sorodnih
študijskih področij (34-Poslovne in upravne vede, 38-Pravo, 46-Matematika in
statistika, 58-Arhitektura in gradbeništvo), ki morajo do zaključka študija opraviti 3
diferencialne predmete: stvarno pravo (8KT), osnove prostorskega planiranja (6KT),
osnove managementa (6KT),
diplomanti višješolskih programov, sprejetih pred 1. 1. 1994, nesorodnih
študijskih področij, ki morajo do zaključka študija opraviti 4 diferencialne predmete:
stvarno pravo (8KT), osnove prostorskega planiranja (6KT), osnove managementa
(6KT), gospodarsko pravo (6KT)
diplomanti visokošolskih in univerzitetnih študijskih programov sorodnih
študijskih področij (34-Poslovne in upravne vede, 38-Pravo, 46-Matematika in
statistika, 58-Arhitektura in gradbeništvo), ki morajo do zaključka študija opraviti 2
diferencialna predmeta: stvarno pravo (8KT), osnove prostorskega planiranja (6KT).

Prehodi med visokošolskimi strokovnimi programi 1. stopnje:
Študentom drugih visokošolskih strokovnih programov in sorodnih visokošolskih
strokovnih programov 1. stopnje se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo
opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
Prehodi med univerzitetnimi študijskimi programi in visokošolskimi študijskimi programi 1.
stopnje:
Študentom drugih univerzitetnih študijskih programov in sorodnih univerzitetnih
študijskih programov 1. stopnje se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo
opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
Vpisna mesta 2016/2017
Redni (nekoncesionirani)

Izredni

PMIN (VS) - 2. letnik

Število vpisnih mest je omejeno s
številom vpisnih mest za 1. letnik

70

PMIN (VS) - 3. letnik

Število vpisnih mest je omejeno s
številom vpisnih mest za 1. letnik

70

Vpisna mesta za vzporedni študij
Kandidati se prijavijo od 1. do 17. septembra 2016.
Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ
http://portal.evs.gov.si/prijava/. Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, in sicer, če se
prijavlja:
1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja,
temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora
priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi

označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave
za vpis).
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora
obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s
prilogami priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega rokavisokošolskemu
zavodu.
Kot pravočasna se upošteva 1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim
podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka in 2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ,
natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in
priporočeno poslana visokošolskemu zavodu do zaključka prijavnega roka.

Priloge k prijavi, ki jih kandidat pošlje na fakulteto, so:
IME PRILOGE

OPIS

OZNAKA

Dokazilo
o original
ali
overjena obvezna
srednješolski izobrazbi kopija
dokazila
o
pridobitvi
ustrezne
srednješolske izobrazbe
Soglasje
fakultete

NAČIN
ODDAJE
Po pošti

matične original soglasje matične Obvezna za kandidate, ki Po pošti
fakultete za vzporedni so že zaključili katero
vpis na Evro-pf
koli
visokošolsko
izobraževanje

Potrdilo o opravljenih original
ali
overjena Obvezno za kandidate, ki Po pošti
izpitih
kopija
potrdila
o uveljavljajo priznavanje
opravljenih izpitih za izpitov
morebitno
priznavanje
izpitov na Evro-pf.
Kopija
dokumenta

osebnega

obvezna

Po pošti

Vpisna mesta za vzporedni študij:
1. letnik

Redni (nekoncesionirani)

Izredni

PMIN (VS)

3

5

Vpisna mesta za tuje študente
Tuji kandidati se prijavijo od 1. avgusta do 16. septembra 2016.
Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ
http://portal.evs.gov.si/prijava/. Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, in sicer, če se
prijavlja:

1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja,
temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora
priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi
označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave
za vpis).
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora
obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s
prilogami priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega rokavisokošolskemu
zavodu.
Kot pravočasna se upošteva 1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim
podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka in 2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ,
natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in
priporočeno poslana visokošolskemu zavodu do zaključka prijavnega roka.

Priloge k prijavi, ki jih kandidat pošlje na fakulteto, so:
IME PRILOGE

OPIS

OZNAKA

Dokazilo
o original
ali
overjena obvezna
srednješolski izobrazbi kopija
dokazila
o
pridobitvi
ustrezne
srednješolske izobrazbe
Dokazilo
diplomiranju

o original
ali
overjena
kopija
potrdila
o
diplomiranju, v primeru,
da je kandidat pred tem že
zaključil kekeršno koli
visokošolsko
izobraževanje

NAČIN
ODDAJE
Po pošti

Obvezna za kandidate, ki Po pošti
so že zaključili katero
koli
visokošolsko
izobraževanje

Potrdilo o opravljenih original
ali
overjena Obvezno za kandidate, ki Po pošti
izpitih
kopija
potrdila
o uveljavljajo priznavanje
opravljenih izpitih za izpitov
morebitno
priznavanje
izpitov na Evro-pf.
Kopija
dokumenta
prevodi

osebnega

obvezna

Po pošti

Vsi
zgoraj
navedeni obvezna
dokumenti morajo biti
posredovani
tudi
prevedeni v slovenski
jezik

Po pošti

Vpisna mesta za tuje študente:
1. letnik

Redni (nekoncesionirani)

Izredni

PMIN (VS)
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70

Prijavni rok za tuje študente:
od 1.8.2016 do 16.9.2016
Vpisni rok za tuje študente
od 22.9.2016 do 29.9.2016
Vpisna mesta v okviru transnacionalnega izobraževanja
Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ
http://portal.evs.gov.si/prijava/od 1. septembra do 30. septembra 2016.
Priloge k prijavi, ki jih kandidat pošlje na fakulteto, so:
IME PRILOGE

OPIS

OZNAKA

Dokazilo
o original
ali
overjena obvezna
srednješolski izobrazbi kopija
dokazila
o
pridobitvi
ustrezne
srednješolske izobrazbe
Dokazilo
diplomiranju

o original
ali
overjena
kopija
potrdila
o
diplomiranju, v primeru,
da je kandidat pred tem že
zaključil kekeršno koli
visokošolsko
izobraževanje

NAČIN
ODDAJE
Po pošti

Obvezna za kandidate, ki Po pošti
so že zaključili katero
koli
visokošolsko
izobraževanje

Potrdilo o opravljenih original
ali
overjena Obvezno za kandidate, ki Po pošti
izpitih
kopija
potrdila
o uveljavljajo priznavanje
opravljenih izpitih za izpitov
morebitno
priznavanje
izpitov na Evro-pf.
Kopija
dokumenta
prevodi

osebnega

obvezna

Po pošti

Vsi
zgoraj
navedeni obvezna
dokumenti morajo biti
posredovani
tudi

Po pošti

prevedeni
jezik

v

slovenski

Vpisna mesta za transnacionalno izobraževanje:
1. letnik

Redni

Izredni

Pravo UN

0

70

Prijavni rok za transnacionalno izobraževanje:
od 1.9.2016 do 30.9.2016
Vpisni rok za transnacionalno izobraževanje
od 4.10.2016 do 14.10.2016

FAKULTETA ZA DIZAJN,
samostojni visokošolski zavod,
pridružena članica Univerze na Primorskem
Prevale 10, 1236 Trzin
Tel.: (059) 235010
Faks.: (059) 235012
GSM: 031 383 883 študentska pisarna
E-pošta: referat@fd.si
Informativno mesto: Prevale 10, 1236 Trzin
Fakulteta za dizajn razpisuje za študisjko leto 2016/2017 izredni visokošolski strokovni študij
DIZAJN: Smer Dizajn management

Visokošolski strokovni študijski program DIZAJN traja tri leta, oziroma 6 semestrov in obsega skupaj 180
kreditnih točk po ECTS. Kandidati se lahko vpišejo na izredni študij.
V visokošolski strokovni študijski program Dizajna se lahko vpiše kdor, je opravil:
• maturo,
• poklicno maturo,
• zaključni izpit v katerem koli štiriletnem srednješolskem izobraževanju,
Vsi kandidati morajo pred vpisom opraviti pisni in ustni del preizkusa nadarjenosti za študij dizajna.
Preizkus nadarjenosti za študij dizajna je sestavljen iz pisnega dela, kjer se preverja sposobnost kandidata
glede na:
•
•
•
•
•

nadarjenost za oblikovanje,
kreativnost,
sposobnost opazovanja in vizualnega izražanja,
sposobnost za likovno dojemanje (prostorska predstava),
kvaliteto izvedbe.

Na ustnem delu izpita se preverja:
• motive in afiniteto do dizajna,
• sposobnost kritičnega mišljenja,
• sposobnost abstraktnega mišljenja,
• ustvarjalnost,
• povezovanje vsebin,
• retorične sposobnosti.
PRVI PRIJAVNI ROK: od 4. 2. do 4. 3. 2016
DRUGI PRIJAVNI ROK: od 22. 9. do 29. 9. 2016
TRETJI PRIJAVNI ROK: od 1. 10. do 5. 10. 2016
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Preizkusi nadarjenosti bodo potekali:
1. po prvem prijavnem roku: 23. in 24. 6. 2016, Gerbičeva 51, 1000 Ljubljana
2. po drugem prijavnem roku: 7. in 8. 9. 2016, Gerbičeva 51, 1000 Ljubljana
3. po tretjem prijavnem roku: 7. 10. 2016, Gerbičeva 51, 1000 Ljubljana.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku še prosta mesta, bo preizkus
nadarjenosti v drugem prijavnem roku.
Preizkus velja samo za tekoče leto.

V primeru, da bo preizkus nadarjenosti uspešno opravilo večje število kandidatov kot je razpisanih mest, bo
komisija za sprejemne izpite FD število kandidatov sprejela na osnovi naslednjih kriterijev:
•
•
•

uspeh pri preizkusu umetniške nadarjenosti: 90% točk
splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma maturi: 5% točk
splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 5 % točk

Število prostih vpisnih mest na rednem in izrednem študiju je za državljane RS in državljane članice EU
naslednje:
Smer Dizajn management

Izredni
30

INFORMATIVNI DAN ŠOLE BO :
-

12. februar 2016 ob 10.00, 12.00 in 14.00 uri

-

13. februar 2016 ob 10.00 uri

Fakulteta za dizajn, Prevale 10, 1236 Trzin.

VPIS V 2. in 3. LETNIK – NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Za vpis v 2. oziroma 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2015/2016
za vzporedni študij, za diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo
poslati na Fakulteto za dizajn od 1. do 16. 9.2016.
Nadaljevanje študija na visokošolskem strokovnem študijskem programu dizajn
VPIS V 2. LETNIK
Pri prehodu v 2. letnik se kandidatom določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo
nadaljevati študij na visokošolskem strokovnem študijskem programu Dizajn. Do pristopa na izpite iz
drugega letnika morajo opraviti diferencialne izpite iz predmetov prvega letnika visokošolskega strokovnega
programa Dizajn. Natančnejše informacije dobijo kandidati na Fakulteti za dizajn.
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Vpisna mesta:
Smer Dizajn management

Izredni
5

VPIS V 3. LETNIK
Pri prehodu v 3. letnik se kandidatom določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo
nadaljevati študij na visokošolskem strokovnem študijskem programu Dizajn. Do pristopa na izpite iz tretjega
letnika morajo opraviti diferencialne izpite iz predmetov prvega in drugega letnika visokošolskega
strokovnega programa Dizajn. Natančneje informacije dobijo kandidati na Fakulteti za dizajn.
Vpisna mesta:
Smer Dizajn management

Izredni
5

TUJCI
Vpisna mesta:
Smer Dizajn management

Izredni
3

Sklep o vsebini razpisa je sprejet na 3. korespondenčni seji Senata FD 14.12.2015.

V.d. dekanje FD
Izr. prof. Nada Rožmanec Matičič

Direktor FD
Miha Matičič
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RAZPIS ZA VPIS
V TRILETNI VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM »UPRAVNO PRAVO« 1. STOPNJE
V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017
NAZIV VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA: Fakulteta za državne in evropske študije
NASLOV: Predoslje 39, 4000 Kranj
TELEFON: 040 740 500
FAKS: 04 260 18 55
E-POŠTA: brdo@fds.si
URL: www.fds.si

Informativno mesto:
Za individualno svetovanje in informacije o študijskem programu lahko povprašate po telefonu,
elektronski pošti ali pa se oglasite na sedežu fakultete (Predoslje 39, Brdo pri Kranju, 4000 Kranj) v
poslovnem času od ponedeljka do četrtka od 8.30 do 15.30 in v petek od 8.30 do 14.30.
Informativni dan:
Kranj: v petek 12. 2. 2016 ob 17. uri na sedežu Fakultete za državne in evropske študije, Predoslje 39,
Brdo pri Kranju, 4000 Kranj, v Oranžeriji.
Ljubljana: v petek 12. 2. 2016 ob 12. uri na študijski enoti Fakultete za državne in evropske študije,
Cankarjevo nabrežje 11, 1000 Ljubljana , v predavalnici P3.
Maribor: v petek 12. 2. 2016 ob 17. uri na študijski enoti Fakultete za državne in evropske študije,
Črtomirova ulica 11, 2000 Maribor, v veliki predavalnici.

VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
UPRAVNO PRAVO
Trajanje študija:
Študij po visokošolskem študijskem programu Upravno pravo traja 3 leta.
Kraj izvajanja študija:
Kranj, Ljubljana, Maribor
Navedba strokovnega oz. znanstvenega naslova:
Po izpolnjenih pogojih za dokončanje študija program Upravno pravo doseže študent(-ka) strokovni
naslov: diplomant/diplomantka upravnega prava (VS), okrajšava: dipl. upr. prav. (VS).
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Vpisni pogoji
V prvi letnik dodiplomskega visokošolskega programa Upravno pravo se lahko vpiše:
 kdor je uspešno opravil maturo;
 kdor je uspešno opravil poklicno maturo po katerem koli srednješolskem programu;
 kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.
V primeru omejitve vpisa se bodo pri izbiri kandidatov upoštevali naslednji kriteriji:
 splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi 60 % točk,
 splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk.
Vpisna mesta:
Za državljane RS in državljane članic EU
Izredni študij
Upravno pravo
70
Za Slovence brez slovenskega državljanstva in državljane tretjih držav
Izredni študij
Upravno pravo
25

Vzporedni študij in študij diplomantov:
Izredni študij
Upravno pravo
5

Prijavni in vpisni roki:
Prijavni roki
1. rok: 23. 6. – 18. 7. 2016
2. rok: 22. 8. – 29. 8. 2016
3. rok: 1. 10. - 5. 10. 2016
Vpisni roki
1. rok: 27. 7.– 12. 8. 2016
2. rok: 26. 9.– 29. 9. 2016
3. rok: 6. 10. - 10. 10. 2016

Po zaključku posameznega vpisnega roka se kandidat lahko izjemoma vpiše v študij, v katerega je
bil sprejet, če obstajajo za to utemeljeni razlogi in če so na študijskem programu še prosta vpisna
mesta.

Nadaljevanje študija po merilih za prehode:
Za vpis po merilih za prehode se kandidati lahko prijavijo od 1. do 17. septembra 2016.
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VPIS V 2. LETNIK
Vpisni pogoji
Prehodi so možni med študijskimi programi iste stopnje ter višješolskimi študijskimi programi in
študijskimi programi prve (1.) stopnje.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka so do prenehanja izvajanja študijskih programov, sprejetih
pred 11. 6. 2004, prehodi mogoči tudi med študijskimi programi za pridobitev univerzitetne
izobrazbe; študijskimi programi za pridobitev visoke strokovne izobrazbe in študijskimi programi za
pridobitev univerzitetne in visoke strokovne izobrazbe. Študenti pa lahko prehajajo tudi iz višješolskih
in visokošolskih študijskih programov v študijske programe prve stopnje; iz univerzitetnih študijskih
programov v študijske programe prve ali druge stopnje ter iz študijskih programov za pridobitev
magisterija znanosti v študijske programe tretje stopnje.
Prehodi so možni med študijskimi programi, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev
primerljivih kompetenc in med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica
obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega
študijskega programa.
Pri tem je prehod možen iz dodiplomskih študijskih programov s področij prava, uprave in javne
uprave, s priznanjem tistih izpitov iz predmetov, ki se vsebinsko in po obsegu prekrivajo s predmeti
študijskega programa Upravno pravo.
Pri tem se bo upoštevalo:
- izpolnjevanje pogojev za vpis v študijski program za pridobitev visokošolske izobrazbe,
- obseg razpoložljivih mest,
- minimalno število letnikov ali semestrov, ki jih mora študent opraviti, če želi diplomirati na
visokošolskem programu,
- izpite in študijske obveznosti iz strokovnih študijskih programov, ki se lahko priznajo, ter
diferencialne izpite in druge študijske obveznosti, ki jih mora študent opraviti v času študija do
zagovora diplome.

Vpisna mesta

Upravno pravo (2. letnik)

Izredni študij
50

Prijava v vseh treh prijavnih rokih poteka preko evidenčnega in analitskega informacijskega sistema
visokega šolstva v RS (eVŠ).
Vstop v prijavo za vpis je mogoč na dva načina:
 z uporabniškim imenom in geslom ali
 z digitalnim potrdilom.
V primeru, da ste prijavo v eVŠ oddali z digitalnim potrdilom, nam s priporočeno pošiljko pošljete le
še obvezne priloge, sicer pa tudi podpisano prijavo.
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Obvezne priloge
Obvezne priloge, ki jih je treba priložiti k prijavi za vpis na dodiplomski študijski program Upravno
pravo 1. stopnje, so:
 dokazilo o srednješolski izobrazbi – original ali overjena fotokopija potrdila o zaključku
srednješolskega izobraževanja (npr. potrdilo o opravljeni maturi),
 potrdilo o opravljenih izpitih – original ali overjena fotokopija potrdila o opravljenih učnih
obveznostih tretjega in četrtega letnika srednje šole.
V primeru, da se vpisujete po merilih za prehode neposredno v drugi letnik študija, je treba poleg
zgoraj omenjenih dokazil obvezno priložiti še original ali overjeno potrdilo o opravljenih obveznostih
prejšnjega dodiplomskega študija in potrdilo o zaključku prejšnjega študija.
Obvezne priloge se pošljejo priporočeno po pošti skupaj s prijavo za vpis na naslov fakultete:
Fakulteta za državne in evropske študije, Predoslje 39, 4000 Kranj.

Razpis za vpis je sprejel Upravni odbor Fakultete za državne in evropske študije na svoji 50. redni seji
dne 17. 11. 2015.
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Razpis za vpis v dodiplomske študijske programe za študijsko leto 2016/2017
FAKULTETA ZA KOMERCIALNE IN POSLOVNE VEDE
Lava 7, 3000 Celje
Kontaktni podatki za vprašanja glede študija in priznavanja izobraževanja:
Tel.: (03) 428-55-56, 428-55-46
Spletni naslov: www.fkpv.si
Elektronski naslov: dodiplomski@fkpv.si
Informativna mesta: Celje, sedež fakultete, Lava 7 (redni in izredni študij) in v enotah za izredni študij:
Ljubljana, BIC Ljubljana, Cesta v Mestni log 47,
Maribor, Academia d. o. o., Glavni trg 17 b,
Nova Gorica, Lampret Consulting d. o. o., Ulica Tolminskih puntarjev 4,
Murska Sobota, Ekonomska šola MS, Višja strokovna šola, Noršinska ulica 13.
Informativni dnevi:

- 12. 2. 2016 ob 10.00 in 16.30
- 13. 2. 2016 ob 10.00
- 9. 6. 2016 ob 16.30
- 8. 9. 2016 ob 16.30
- 29. 9. 2016 ob 16. 30
Informativni dnevi se izvajajo na fakulteti v Celju in na vseh omenjenih enotah za izredni študij.
Fakulteta za komercialne in poslovne vede je samostojni visokošolski zavod. Izvaja visokošolske strokovne
študijske programe prve stopnje: Komerciala, Poslovna informatika, Turizem in Varnostni menedžment. Študij
se izvaja v slovenskem jeziku.
Prijavni roki:
1. rok: od 5. 2. 2016 do 11. 7. 2016
2. rok: od 15. 7. 2016 do 20. 9. 2016
3. rok: od 23. 9. 2016 do 29. 10. 2016
Način prijave
Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ
http://portal.evs.gov.si/prijava/.
Če se kandidat prijavlja:
1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v
eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste
priloge k prijavi, ki so zahtevane z razpisom (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za
vpis).
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za
vpis poslati elektronsko v eVŠ do zaključka prijavnega roka, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami,
ki so zahtevane z razpisom, priporočeno poslati po pošti visokošolskemu zavodu največ dva dni po
roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ.
Kot pravočasna se upošteva pod 1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do
zaključka prijavnega roka in 2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do zaključka prijavnega roka, natisnjena v
istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana
visokošolskemu zavodu največ dva dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ.
Ob omejitvi vpisa kandidati na poziv fakultete pošljejo dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev (spričevalo 3. in
4. letnika srednje šole ali potrdilo o opravljenih izpitih višješolskega študija, iz katerega je razvidna povprečna
ocena izpitov). Kandidati ne pošiljajo izvirnikov spričeval in dokumentov. Predložijo jih ob vpisu na fakulteto.

Vpisni roki:
1. rok: od 12. 7. 2016 do 14. 7. 2016
2. rok: od 21. 9. 2016 do 22. 9. 2016
3. rok: od 23. 9. 2016 do 29. 10. 2016 oz. do zasedbe prostih mest
Na podlagi poslane prijavnice prejmejo kandidati vabilo na vpis. Dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev
priložijo kandidati ob vpisu. Kot dokazila veljajo fotokopije spričeval overjene pri notarju, upravni enoti ali pri
uradnih osebah fakultete.
Dodatne storitve in ponudba
Fakulteta nudi za redne in izredne študente dodatne storitve oz. seminarje: uvodni seminar, seminar retorike,
metodološki pristop k raziskovanju, seminar o diplomski nalogi, osnove statističnih metod in tehnik,
informacijsko opismenjevanje 1 - iskanje po COBISS/OPAC-u in specializiranih bazah polnih besedil,
informacijsko opismenjevanje 2 - navajanje literature in pisanje povzetkov, obiske zunanjih predavateljev,
mednarodno izmenjavo, športne aktivnosti, strokovne ekskurzije, informacijsko podporo študiju, strokovno
literaturo iz knjižnice fakultete, članarino za knjižnico fakultete in Alumni klub.
Štipendijski sklad FKPV nudi brezplačen študij 1. letnika rednega študija študijskega programa Turizem 1 prvim
petim vpisanim dijakom, ki izpolnjujejo vse naslednje pogoje:
- srednjo šolo zaključijo v rednem izobraževalnem roku v Republiki Sloveniji,
- dosežejo odličen učni uspeh v 4. letniku ali na splošni maturi oziroma poklicni maturi v šolskem letu
2015/16 in
- niso zaposleni.

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE KOMERCIALA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Komerciala se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli
štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu,
poklicni maturi ali splošni maturi
60 % točk,
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
40 % točk.
Način študija
Izredni študij se izvaja v popoldanskem času ob delovnikih in ob sobotah dopoldan. Pri posameznem predmetu
se oblike neposrednega pedagoškega dela s študenti izvedejo v obsegu najmanj 1/3 števila ur, predvidenih za
redne študente.
Vpisna mesta
Izredni
Komerciala VS (1. letnik) - program prve stopnje
- Celje
60
- Ljubljana
60
- Maribor
50
- Nova Gorica
30
- tujci iz ne EU držav
5
Študij se bo izvajal, če bo na posamezni lokaciji vpisanih vsaj 20 študentov v letnik.
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
VPIS V 2. LETNIK
Vpisni pogoji
Vpišejo se lahko:
- diplomanti višješolskih strokovnih programov ekonomske in poslovne usmeritve sprejetih po l. 1994:
Poslovni sekretar, Komercialist/Ekonomist, Računovodja, Gostinstvo in turizem ter Poštni promet;

- diplomanti drugih višješolskih strokovnih programov neekonomske in neposlovne usmeritve sprejetih po l.
1994, ki morajo med študijem opraviti diferencialne izpite iz predmetov: Ekonomika poslovnega sistema,
Uvod v gospodarstvo in Poslovno računovodstvo;
- na podlagi priznanih izpitov 1. letnika, ki so jih opravili v drugih visokošolskih študijskih programih prve
stopnje v obsegu 20 KT za izredni študij.
Če bo vpis omejen, bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno študija na višješolskem študiju oziroma
predhodno opravljenem visokošolskem strokovnem ali univerzitetnem študijskem programu oziroma
študijskem programu prve stopnje.
Vpisna mesta
Izredni
Komerciala VS (2. letnik) – program prve stopnje
- Celje
60
- Ljubljana
60
- Maribor
50
- Nova Gorica
30
- Murska Sobota
30
Študij se bo izvajal, če bo na posamezni lokaciji vpisanih vsaj 20 študentov v letnik.
VPIS V 3. LETNIK
Vpisni pogoji
Vpišejo se lahko:
- diplomanti višješolskih študijskih programov ekonomske in poslovne usmeritve, sprejetih pred l. 1994 (EF
Ljubljana, VEKŠ/EPF Maribor, VUŠ Ljubljana in VŠOD/FOV Kranj):
- diplomanti drugih višješolskih študijskih programov neekonomske in neposlovne usmeritve, sprejetih pred l.
1994, ki morajo med študijem opraviti diferencialne izpite iz predmetov: Ekonomika poslovnega sistema, Uvod
v gospodarstvo in Poslovno računovodstvo.
Če bo vpis omejen, bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno študija na višješolskem študiju oziroma
predhodno opravljenem visokošolskem strokovnem ali univerzitetnem študijskem programu oziroma
študijskem programu prve stopnje.
Vpisna mesta
Izredni
Komerciala VS (3. letnik) – program prve stopnje
- Celje
60
- Ljubljana
60
- Maribor
50
- Nova Gorica
30
- Murska Sobota
30
Študij se bo izvajal, če bo na posamezni lokaciji vpisanih vsaj 20 študentov v letnik.

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE POSLOVNA INFORMATIKA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Poslovna informatika se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v
kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati zbrani glede na:
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu,
poklicni maturi ali splošni maturi
60 % točk,
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
40 % točk.
Način študija
Izredni študij se izvaja v popoldanskem času ob delovnikih in ob sobotah dopoldan. Pri posameznem predmetu
se oblike neposrednega pedagoškega dela s študenti izvedejo v obsegu najmanj 1/3 števila ur, predvidenih za
redne študente.

Vpisna mesta
Izredni
Poslovna informatika VS (1. letnik) - program prve
stopnje
- Celje
40
- Ljubljana
30
- Maribor
30
- tujci iz ne EU držav
3
Študij se bo izvajal, če bo na posamezni lokaciji vpisanih vsaj 15 študentov v letnik.
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
VPIS V 2. LETNIK
Vpisni pogoji
Vpišejo se lahko:
- diplomanti višješolskih strokovnih programov po l. 1994 z ekonomskega in poslovnega področja
(Komercialist/Ekonomist, Računovodja), ki morajo med študijem opraviti diferencialni izpit iz Poslovne
informatike;
- diplomanti višješolskih strokovnih programov po l. 1994 z ekonomskega in poslovnega področja (Poslovni
sekretar), ki morajo med študijem opraviti diferencialna izpita iz Poslovne matematike in Poslovne
informatike;
- diplomanti višješolskih strokovnih programov po l. 1994, smeri Turizem, Gostinstvo in Poštni promet, ki
morajo med študijem opraviti naslednje diferencialne izpite: Poslovna matematika, Poslovna informatika in
Osnove ekonomije;
- diplomanti višješolskih strokovnih programov po l. 1994 iz sorodnih usmeritev (npr. Inženir računalništva), ki
morajo med študijem opraviti naslednje diferencialne izpite: Osnove ekonomije, Osnove računovodstva in
Osnove gospodarskega prava;
- diplomanti višješolskih programov, sprejetih pred l. 1994 iz sorodnih študijskih področij (organizacija,
računalništvo in informatika), ki morajo med študijem opraviti naslednje diferencialne izpite: Osnove
ekonomije, Osnove računovodstva, Osnove gospodarskega prava in Poslovna informatika;
- diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih pred l. 1994 iz ekonomskih in drugih poslovnih
strokovnih področij, ki morajo med študijem opraviti diferencialni izpit iz Poslovne informatike;
- na podlagi priznanih izpitov 1. letnika, ki so jih opravili v drugih visokošolskih študijskih programih prve
stopnje v obsegu 20 KT za izredni študij.
Če bo vpis omejen, bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno študija na višješolskem študiju oziroma
predhodno opravljenem visokošolskem strokovnem ali univerzitetnem študijskem programu oziroma
študijskem programu prve stopnje.
Vpisna mesta
Izredni
Poslovna informatika VS (2. letnik) – program prve
stopnje
- Celje
40
- Ljubljana
30
Študij se bo izvajal, če bo na posamezni lokaciji vpisanih vsaj 15 študentov v letnik.

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE TURIZEM
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Turizem se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli
štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati zbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu,
poklicni maturi ali splošni maturi
60 % točk,
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
40 % točk.
-

Način študija
Redni študij se izvaja praviloma vse dni v tednu, tako dopoldan kot popoldan.
Izredni študij se izvaja v popoldanskem času ob delovnikih in ob sobotah dopoldan. Pri posameznem predmetu
se oblike neposrednega pedagoškega dela s študenti izvedejo v obsegu najmanj 1/3 števila ur, predvidenih za
redne študente.
Vpisna mesta
Redni
Izredni
Turizem VS (1. letnik) – program prve stopnje
- Celje
70
60
- Ljubljana
60
- Maribor
50
- Nova Gorica
40
- tujci iz ne EU držav
5
5
Študij se bo izvajal, če bo na posamezni lokaciji vpisanih vsaj 25 rednih študentov oz. 20 izrednih študentov v
letnik.
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
VPIS V 2. LETNIK
Vpisni pogoji
Vpišejo se lahko:
- diplomanti višješolskih strokovnih programov po l. 1994 z ekonomskega in poslovnega področja (Poslovni
sekretar, Komercialist/Ekonomist, Računovodja, Gostinstvo in turizem ter Poštni promet);
- diplomanti drugih višješolskih strokovnih programov po l. 1994 neekonomske in neposlovne usmeritve, ki
morajo med študijem opraviti diferencialne izpite iz predmetov: Ekonomika poslovnih sistemov, Osnove
trženja v turizmu in Poslovno komuniciranje;
- na podlagi priznanih izpitov 1. letnika, ki so jih študentje opravili v drugih visokošolskih študijskih programih
prve stopnje v obsegu 45 KT za redni študij in 20 KT za izredni študij.
Če bo vpis omejen, bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno študija na višješolskem študiju oziroma
predhodno opravljenem visokošolskem strokovnem ali univerzitetnem študijskem programu oziroma
študijskem programu prve stopnje.
Vpisna mesta
Redni
Izredni
Turizem VS (2. letnik) – program prve stopnje
- Celje
30
60
- Ljubljana
60
- Maribor
50
- Nova Gorica
30
Študij se bo izvajal, če bo na posamezni lokaciji vpisanih vsaj 25 rednih študentov oz. 20 izrednih študentov v
letnik.
VPIS V 3. LETNIK
Vpisni pogoji
Vpišejo se lahko:
- diplomanti višješolskih programov, sprejetih pred letom 1994, iz nesorodnih študijskih področij (tehniško
področje), ki morajo med študijem opraviti naslednje diferencialne izpite: Ekonomika poslovnih sistemov,
Osnove trženja v turizmu, Trendi v turistični dejavnosti in Poslovni sistemi v turizmu;
- diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994, iz ekonomskih in drugih poslovnih
strokovnih področij, ki morajo med študijem opraviti diferencialni izpit iz predmeta Poslovni sistemi v
turizmu.
Vpisna mesta
Izredni
Turizem VS (3. letnik) – program prve stopnje
- Celje
30
- Ljubljana
30
- Maribor
30
- Nova Gorica
30
Študij se bo izvajal, če bo na posamezni lokaciji vpisanih vsaj 20 študentov v letnik.

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE VARNOSTNI MENEDŽMENT
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Varnostni menedžment se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v
kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu,
poklicni maturi ali splošni maturi
60 % točk,
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
40 % točk.
Način študija
Izredni študij se izvaja v popoldanskem času ob delovnikih in ob sobotah dopoldan. Pri posameznem predmetu
se oblike neposrednega pedagoškega dela s študenti izvedejo v obsegu najmanj 1/3 števila ur, predvidenih za
redne študente.
Vpisna mesta
Izredni
Varnostni menedžment VS (1. letnik) - program prve
stopnje
- Celje
40
- Ljubljana
40
- Maribor
40
- tujci iz ne EU držav
5
Študij se bo izvajal, če bo na posamezni lokaciji vpisanih vsaj 20 študentov v letnik.
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
VPIS V 2. LETNIK
Vpisni pogoji
Vpišejo se lahko:
- diplomanti višješolskih programov, sprejetih pred letom 1994 s področja varnostnih ali sorodnih ved do
zaključka študija opravijo naslednje diferencialne izpite: Poslovna informatika in Osnove ekonomike;
- diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994 iz ekonomskih in drugih poslovnih
strokovnih področij do zaključka študija opravijo naslednje diferencialne izpite: Teorija varnosti in varnostnega
okolja, Osnove varnostnega menedžmenta in Obveščevalna dejavnost in varnost v gospodarskih subjektih;
- diplomanti višješolskih strokovnih programov po l. 1994 z ekonomskega in poslovnega
področja (komercialist, ekonomist, poslovni sekretar, računovodja in drugi nesorodni programi), ki do zaključka
študija opravijo naslednje diferencialne izpite: Teorija varnosti in varnostnega okolja, Osnove varnostnega
menedžmenta in Obveščevalna dejavnost in varnost v gospodarskih subjektih;
- diplomanti višješolskih strokovnih programov po l. 1994 iz sorodnih usmeritev (npr. inženir varnosti in
policist): nimajo diferencialnih izpitov;
- na podlagi priznanih izpitov 1. letnika, ki so jih opravili v drugih visokošolskih študijskih programih prve
stopnje v obsegu 20 KT za izredni študij.
Če bo vpis omejen, bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno študija na višješolskem študiju oziroma
predhodno opravljenem visokošolskem strokovnem ali univerzitetnem študijskem programu oziroma
študijskem programu prve stopnje.

Vpisna mesta
Izredni
Varnostni menedžment VS (2. letnik) - program prve
stopnje
- Celje
40
- Ljubljana
40
- Maribor
40
- tujci iz ne EU držav
5
Študij se bo izvajal, če bo na posamezni lokaciji vpisanih vsaj 20 študentov v letnik.

Razpisa za vpis je bil potrjen na 53. dopisni seji UO, dne 10. 12. 2015.

RAZPIS ZA VPIS V DODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017
FAKULTETA ZA MEDIJE
Leskoškova cesta 9E
1000 LJUBLJANA
Tel.: 01 / 520-2160, Fax: 059 087 910
E-mail: referat@fame.si
Internetna stran: www.fame.si

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
MEDIJI IN NOVINARSTVO




Kraj izvajanja študijskega programa: LJUBLJANA
Trajanje študija: 3 leta (I. bolonjska stopnja)
Naslov po zaključenem študiju: v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Ur.
list RS, št. 61/06) pridobi po uspešnem zaključku študija študent oz. študentka strokovni
naslov diplomant medijske produkcije (VS) oziroma diplomantka medijske produkcije (VS).

1. POGOJI ZA VPIS
V prvi letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Mediji in novinarstvo se lahko vpiše:


kdor je opravil maturo,



kdor je opravil poklicno maturo ali zaključni izpit v kateremkoli srednješolskem programu,



kdor je pred 01. 06. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Fakulteta lahko omeji vpis, če število prijav bistveno presega število razpisanih mest. Pri omejitvi
vpisa so kandidati iz točk prve in tretje alineje izbrani po kriteriju:
-

doseženih točk splošnega učnega uspeha v tretjem in četrtem letniku (40% točk) in
splošnega učnega uspeha pri maturi oziroma poklicnem izpitu (60% točk).

Kandidati iz druge alineje pa bodo izbrani glede na:
-

splošni uspeh pri poklicni maturi (50% točk) in
splošni uspeh v 3. in 4. letniku (50% točk).

1.1. Nadaljevanje študija po merilih za prehode


Neposredno v drugi letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Mediji in
novinarstvo se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil/a višješolski strokovni program, sprejet
po 01. 01. 1994, če izpolnjuje pogoje za vpis v visokošolski strokovni program. Brez dodatnih
študijskih obveznosti se lahko vpišejo diplomanti sorodnih programov, ki skladno s 6. členom

Meril za prehode, ki jih je 18. 11. 2010 sprejel Svet Nacionalne agencije za kakovost v
visokem šolstvu:
1. ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primernih kompetenc in
2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti (po
Evropskem prenosnem kreditnem sistemu) iz zaključenega programa, ki se nanašajo na
obvezne predmete visokošolskega strokovnega študijskega programa Mediji in novinarstvo.
Diplomanti ostalih programov morajo do vpisa v tretji letnik opraviti dodatne študijske obveznosti, ki
izhajajo
iz
razlik
med
programi.
Te
predpiše
ustrezni
organ
FAM.
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno višješolskega programa.
Kot sorodni programi se štejejo študijski programi iz področja družboslovnih, humanističnih,
poslovnih in upravnih ved ter tehničnih področij, ki so povezana z mediji.
Pogoje izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini.

-

Neposredno v tretji letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Mediji in
novinarstvo se lahko vpiše:
kdor je uspešno zaključil/a višješolski študij, sprejet pred 01. 01. 1994
diplomant kateregakoli visokošolskega strokovnega in univerzitetnega programa, če
izpolnjuje pogoje za vpis v visokošolski strokovni program.

Brez dodatnih študijskih obveznosti se lahko vpišejo diplomanti sorodnih programov, ki skladno s 6.
členom Meril za prehode, ki jih je 18. 11. 2010 sprejel Svet Nacionalne agencije za kakovost v
visokem šolstvu:
1. ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primernih kompetenc in
2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti (po
Evropskem prenosnem kreditnem sistemu) iz zaključenega programa, ki se nanašajo na
obvezne predmete visokošolskega strokovnega študijskega programa Mediji in novinarstvo.
Diplomanti ostalih programov morajo do prijave teme diplomske naloge opraviti dodatne študijske
obveznosti, ki izhajajo iz razlik med programi. Te predpiše ustrezni organ FAM.
Kot sorodni programi se štejejo študijski programi iz področja družboslovnih, humanističnih,
poslovnih in upravnih ved ter tehničnih področij, ki so povezana z mediji.
Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini.
Fakulteta za medije v študijskem letu 2016/2017 sprejema vpis tujcev (kandidati, ki niso državljani
članic EU).
3. PREDVIDENO ŠTEVILO PROSTIH VPISNIH MEST:
1. letnik izredni: 60 prostih vpisnih mest
2. letnik izredni: 60 prostih vpisnih mest
3. letnik izredni: 60 prostih vpisnih mest

4. POSTOPKI IN ROKI ZA PRIJAVO NA RAZPIS TER IZVEDBA VPISA
Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ
http://portal.evs.gov.si/prijava/.
Če se kandidat prijavlja:
1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom: natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč
prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati
visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti
(na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).

2) brez kvalificiranega digitalnega potrdil (z uporabniškim imenom in geslom): mora obrazec
prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami
priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu zavodu.
Kot pravočasna se upošteva:
-

prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega
roka,
prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem
oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana visokošolskemu zavodu do
zaključka prijavnega roka.

Postopki za prijavo so na voljo na www.fame.si/vpis ali po telefonu na telefonski številki
01/ 520-2160 (vsak delovni dan med 10.00 in 17.00 uro).
4.1 Aktualni prijavni roki:
-

1. prijavni rok: od 05. 02. 2016 do 30. 06. 2016
2. prijavni rok: od 01. 07. 2016 do 30. 09. 2016
3. prijavni rok: od 01. 10. 2016 do 30. 10. 2016

Več informacij kandidati lahko prejmejo na:
-

spletni strani www.fame.si,
prek elektronske pošte referat@fame.si
po telefonu 01/5202-160 (vsak delovni dan med 10.00 in 17.00 uro).

5. INFORMATIVNI DNEVI

-

FEBRUAR 2016
Petek, 12. 02. 2016 ob 12:00 in 18:00

-

Sobota, 13. 02. 2016 ob 12:00



MAJ 2016

-

Petek, 27. 05. 2016 ob 18:00



AVGUST 2016

-

Petek, 26. 08. 2016 ob 12:00 in 18:00
Sobota, 27. 08. 2016 ob 12:00



SEPTEMBER 2016

-

Petek, 09. 09. 2016 ob 12:00 in 18:00
Sobota, 10. 09. 2016 ob 12:00
Petek, 23. 09. 2016 ob 12:00 in 18:00
Sobota, 24. 09. 2016 ob 12:00

Informativni dnevi bodo potekali na Leskoškovi cesti 12. Možni so tudi individualni informativni dnevi
po predhodnem dogovoru.

RAZPIS ZA VPIS V VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM MENEDŽMENT
KAKOVOSTI ZA ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU
Novi trg 5, 8000 Novo mesto
Tel.: 059 074 164
Uradne ure: vsak delavnik od 8.00 do 15.00
E-pošta: info@fos.unm.si
Spletna stran: www.fos.unm.si
Informativno mesto:
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu, Novi trg 5, 8000 Novo mesto.
Informativni dnevi:
Novo mesto, Novi trg 5, predavalnica P2, 12. 2. 2016 ob 10.00 in ob 16.00 in 13. 2. 2016 ob
10.00. Fakulteta izvaja tudi mesečne informativne dneve, katerih datumi so redno objavljeni
na spletni strani fakultete.
Za individualno svetovanje in informacije o študijskem programu lahko povprašate po
telefonu, elektronski pošti ali pa se oglasite na sedežu fakultete v času uradnih ur.
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu je samostojni visokošolski zavod. V
študijskem letu 2016/2017 bo izvajala visokošolski strokovni študijski program prve stopnje
Menedžment kakovosti. Diplomant po uspešnem zaključku študija pridobi strokovni naslov
diplomirani/a organizator/ka (VS), z okrajšavo dipl. org.
Prijavni roki in način prijave veljajo za prijavo za vpis v prvi letnik ter neposredno v drugi
in tretji letnik po merilih za prehode v visokošolski strokovni študijski program prve stopnje
Menedžment kakovosti:
Prijavni roki
Kandidati se lahko na razpis za vpis prijavijo v treh rokih.
1. prijavni rok: 5. 2. 2016 do 26. 6. 2016
2. prijavni rok: 22. 8. 2016 do 16. 9. 2016
3. prijavni rok: 1. 10. 2016 do 9. 10. 2016
V primeru, da bodo po tretjem prijavnem roku še prosta vpisna mesta, bodo prijave možne
še do 18. 10. 2016 oz. do zasedbe prostih mest.
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Vpisni roki

Sprejeti kandidati bodo k vpisu povabljeni v naslednjih vpisnih rokih:
1. vpisni rok: 6. 7. 2016 do 15. 7. 2016
2. vpisni rok: 19. 9. 2016 do 26. 9. 2016
3. vpisni rok: 10. 10. 2016 do 21. 10. 2016
Kandidati se morajo vpisati v rokih, opredeljenih v razpisu. V primeru opravičljivih razlogov,
zaradi katerih se kandidati niso mogli vpisati v opredeljenih rokih, se jim vpis dopusti v roku, ko
je vpis še možen.
Način prijave
Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ
http://portal.evs.gov.si/prijava/. Če se kandidat prijavlja:
1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja,
temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora
priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi
označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave
za vpis).
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora
obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s
prilogami priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu
zavodu.
Kot pravočasna se upošteva pod 1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim
podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka in 2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ,
natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in
priporočeno poslana do zaključka prijavnega roka na naslov:
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu
Novi trg 5
8000 Novo mesto.
Kandidati bodo k vpisu pisno povabljeni in hkrati obveščeni o datumu vpisa.

VISOKOŠOLSKI
KAKOVOSTI

STROKOVNI

ŠTUDIJSKI

PROGRAM

PRVE

STOPNJE

MENEDŽMENT

Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Menedžment kakovosti se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo ali zaključni izpit v kateremkoli srednješolskem
programu
c) kdor je pred 01.06.1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:
 splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
 splošni uspeh v 3. in 4. letniku
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60 % točk,
40 % točk.

FOŠ. Razvijamo vašo ustvarjalnost.

Način študija
Fakulteta bo izvajala samo izredni študij po študijskem koledarju, ki ga določi Senat
fakultete. Izredni študij se praviloma izvaja tako, da se predavanja izvajajo v popoldanskem
času ob delavnikih in ob sobotah dopoldne. Pri posameznem predmetu se oblike
neposrednega pedagoškega dela s študenti izvedejo v obsegu najmanj tretjine števila ur,
predvidenih za redni študij.
Dodatne storitve in ponudba
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu vsem svojim študentom na njihovo željo
nudi pomoč pri iskanju nastanitve v času študija, pomoč pri iskanju zaposlitve, možnost za
sodelovanje pri raziskovalnem delu, mentorstvo in tutorstvo s strokovnim svetovanjem,
obiske zunanjih predavateljev, kulturne prireditve, strokovne ekskurzije in različne
brezplačne tečaje in delavnice. Študentom je omogočen tako obisk na letnem Forumu
odličnosti in mojstrstva, ki ga soorganizira fakulteta, kot tudi obisk na letni konferenci
Slovenskega združenja za kakovost in odličnost (SZKO) ter na dogodkih, ki jih organizira
Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine (GZDBK). Fakulteta organizira tudi poletne
šole s področja kakovosti, v okviru katerih lahko udeleženci pridobijo kreditne točke, ki jih
lahko uveljavljajo med študijem na fakulteti. Študenti tako na neformalen način spoznajo
delovanje fakultete in njene pedagoške delavce. Za dodatne storitve se študenti odločijo
prostovoljno.
Vpisna mesta
Menedžment kakovosti VS - program prve
stopnje

Redni

Izredni

-

50

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
Prehod med študijskimi programi je prenehanje izobraževanja na prvem študijskem
programu in nadaljevanje študija na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu (v
nadaljevanju FOŠ).
Prvi študijski program je program, iz katerega študent prehaja. Prvi študijski program so
lahko tudi vsi študijski programi iste stopnje, pri katerih je kandidat že opravil študijske
obveznosti in se lahko priznavajo na FOŠ.
S prehodom so zagotovljene primerne možnosti za nadaljevanje in dokončanje študija.
Za prehod se ne šteje sprememba študijskega programa ali smeri zaradi neizpolnitve
obveznosti v prvem študijskem programu ali smeri.
Prehajajo študenti t.i. bolonjskih študijskih programov in diplomanti t.i. nebolonjskih
študijskih programov, katerih prehodi so urejeni v 16. členu ZViS-E. Pogoji o prehodih ne
veljajo za diplomante t.i. bolonjskih študijskih programov.
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Prehodi so možni med študijskimi programi:
1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in
2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po
Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega
programa, ki se nanašajo na obvezne predmete na FOŠ. Primerjava se nanaša na oba
študijska programa v celoti, ne glede na dejansko opravljene študijske obveznosti študenta
na prvem programu.
Ne glede na ostale določbe pogojev o prehodih v študijski program FOŠ, je prehod možen le,
če študent izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program na FOŠ in če so na voljo prosta vpisna
mesta.
Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali
tujini se lahko študent vpiše v isti ali višji letnik študijskega programa na FOŠ.
Pri prehodu se lahko priznavajo:
1. primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu;
2. neformalno pridobljena primerljiva znanja.
Predhodno pridobljena znanja študent izkazuje z ustreznimi dokumenti, priznavanje pa se
opravi v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanja in spretnosti.
Študent se lahko vpiše v višji letnik študijskega programa na FOŠ, če mu je v postopku
priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis
v višji letnik študijskega programa FOŠ.
V visokošolski strokovni študijski program Menedžment kakovosti so možni naslednji prehodi:
• iz višješolskih študijskih programov (sprejetih pred 01. 01. 1994),
• iz programov višjih strokovnih šol po Zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju
(Ur. l. RS, št. 12/96,44/00) in Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št.
86/04, 79/06),
• iz visokošolskih strokovnih in univerzitetnih študijskih programov 1. stopnje (bolonjski
študijski programi),
• iz visokošolskih strokovnih in univerzitetnih študijskih programov, sprejetih pred 11.6.2004
(nebolonjski študijski programi),
• med ustreznimi tujimi programi.
Neposredno v drugi letnik visokošolskega strokovnega (VS) študijskega programa prve stopnje
Menedžment kakovosti se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil višješolski strokovni
program, sprejet po 01. 01. 1994, če izpolnjuje pogoje za vpis v visokošolski strokovni
program. Vpisani študenti morajo do prijave teme diplomske naloge opraviti diferencialne
izpite, ki izhajajo iz razlik med programi. Te predpiše ustrezni organ FOŠ v skupnem obsegu
največ 24 KT.
Diplomantom, ki se vpišejo neposredno v 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega
programa 1. stopnje Menedžment kakovosti, se ob vpisu na podlagi odločbe dekana določijo
dodatne obveznosti v obliki diferencialnih izpitov ter za 1. letnik prizna razliko KT, ki jih ne
pridobijo z opravljenimi diferencialnimi izpiti.
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Neposredno v tretji letnik visokošolskega strokovnega (VS) študijskega programa prve stopnje
Menedžment kakovosti se lahko vpiše:
A. kdor je uspešno zaključil višješolski študij, sprejet pred 01. 01. 1994.
B. diplomanti kateregakoli visokošolskega strokovnega in univerzitetnega programa,
sprejetega pred 11.6.2004 (nebolonjski), če izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski
strokovni program.
Vpisani študenti morajo do prijave teme diplomske naloge opraviti diferencialne izpite iz
izbranih predmetov prvega in drugega letnika, ki jih v skupnem obsegu največ 45 KT predpiše
pristojni organ fakultete na osnovi ugotovljenih razlik med programoma.

Diplomantom, ki se vpišejo neposredno v 3. letnik visokošolskega strokovnega študijskega
programa Menedžment kakovosti, se ob vpisu na podlagi odločbe dekana določijo dodatne
obveznosti v obliki diferencialnih izpitov in za 1. in 2. letnik prizna razliko KT, ki jih ne
pridobijo z opravljenimi diferencialnimi izpiti.
Vloge za prehod se obravnavajo individualno po postopku, določenem s statutom FOŠ.
Vpisna mesta
Menedžment kakovosti VS (2. letnik) –
program prve stopnje
Menedžment kakovosti VS (3. letnik) –
program prve stopnje

Redni

Izredni

-

30

-

10

Redni

Izredni

-

2

VZPOREDNI ŠTUDIJ
Vpisna mesta
Menedžment kakovosti – program prve
stopnje

SLOVENCI BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA IN TUJI DRŽAVLJANI - VPIS V PRVI LETNIK
Vpisna mesta
Menedžment kakovosti – visokošolski
strokovni program

Redni

Izredni

-

5
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FAKULTETA ZA POSLOVNE IN UPRAVNE VEDE NOVO MESTO
Na Loko 2, p.p.51, 8000 Novo mesto
Tel.: (07) 393 00 2A,fax: (07) 393 00 13
E-poSta: referat@vs-nm.si
Spletna stran : www.fpuv.vs-nm. si

lnformativna mesta in informativni dnevi
Novo mesto, Na Loko 2:
12. 2. 2016 ob 10.00 uri za redni Studij,
12.2.2016 ob 16.00 uri za redni in izredni Studij/e-Studij,
13.2.2016 ob 10.00 uri za redni in izredni Studij/e-Studij;
Ljubljana, Vodovodna 1 00:
1 2, 2. 2016 ob 1 6. 30 za izredni Stud ijle-5tud ij,
13. 2. 2016 ob 1 0.00 uri za izredni Studij/e-5tudij.

Naziv Stud ijskega programa
Fakulteta izvaja univerzitetni Studijski program prve stopnje FOSLOVNA EKONOMIJA.
StuOilsfi program je objavljen na spletni strani fakultete:
http //f p uv. vs-n m. si/sl/p ro g ram_1 _sto pnj e/
:

Kraj izvajanja Studija
Novo mesto, Na Loko 2 (redni in izredni Studij),
Ljubljana, Vodovodna 100 (izredni Studij)

Trajanje Studija
StuOiltrala 3leta in obsega 180 kreditnih tock po ECTS.

Strokovni naslov
Strokovni naslov: diplomirani ekonomist (UN) oz. diplomirana ekonomistka (UN).
Nadin prijave

Prijavo za vpis kandidat odda prek elektronske vloge na spletnem portalu
http /iporlal. evs. gov. si/ prijav al . Ce se kand idat prijavlja
:

eVS

:

1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po po5ti ne po5ilja, temve6
prijavo za vpis v eVS odda do zakljudka prijavnega roka. Po po5ti mora piiporobeno

poslati visokoSolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi oznadi, da jih bo oddal
po po5ti (na prilogi mora biti naveden sklic na Stevilko prijave za vpis);
2l brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabni5kim imenom in geslom), mora
obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVS, nato natisniti, podpisati in ga s
prilogami priporo6eno poslati po po5ti do zakljucka prijavnega roka visoko5olskemu
zavodu.
Kot pravodasna se upo5teva pod 1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim
podpisom v eVS do zakljucka prijavnega roka in 2) prijava, kije bila izpolnjena v eVS, natisnjena
v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVS, podpisana in priporodeno
poslana do zakljucka prijavnega roka na naslov: Fakulteta za poslovne in upravne vede Novo
mesto, Na Loko 2,p.p.51,8000 Novo mesto.

VPIS V 1. LETNIK

Prijavni roki
Prvi prijavni rok: od 5. 2. do 4.3.2016
Drugi prijavni rok: od22.8. do 29. 8. 2016
Tretji prijavni rok. od 1. 10. do 5. 10.2016
Vec informacij o razpisnih rokih bo objavljenih na spletni stranifakultete: vr,rwrv.fpuv.vs-nm.si.

Vpis
Vabilo na vpis bodo kandidati prejeli po po5ti na podlagi oddane prijavnice.

Vpisni pogoji
V univerzitetni Studijski program poslovna ekonomija se lahko vpiSe, kdor je:

a)
b)

c)

opravil splo5no maturo,
opravil poklicno maturo po katerem koli srednje5olskem programu
maturitetnih predmetov (geografija ali zgodovina),
pred 1. 6. 1995 kon6al kateri koli srednje5olski program.

Ce bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz to6k a) in c) izbrani glede na:
- splo5ni uspeh pri sploini maturi
do
- splo5ni u6ni uspeh v 3. in 4. letniku do
kandidati iz tocke b) pa glede na:
- splo5ni uspeh pri poklicni maturi do
- splo5ni ucni uspeh v 3. in 4. letniku do
- uspeh pri maturitetnem predmetu do

in izpit iz enega

od

60 % todk,
40 % tock;
20 % toik,
40 % to6k,
40 % tock.

Nadini Studija
Fakulteta bo izvajala redni, izredni Studij in izredni/e-Studij.

Vpisna mesta za dfiavljane Republike Slovenije in drZavljane dlanic EU
Poslovna ekonomiia UN
- Novo mesto

Redni
30

Liubliana
- Sloveniia

lzredni
30
30

lzredni/e-Studii

40

Vpisna mesta za Slovence brez slovenskega drZavljanstva
Poslovna ekonomiia UN
Novo mesto
- Liubliana

Redn

lzredni

2

2
2

Redni

lzredni

lzredni/e-Studii

Vpisna mesta za tu.ice
Poslovna ekonomiia UN
- Novo mesto
- Liubliana

lzredniie-Studii

2

VZPOREDNISTUDIJ IN STUDIJ DIPLOMANTOV_VPIS V 1. LETNIK
Vzporedni Studij
Studenti, ki Zelijo Studirati vzporedno, se prijavijo prek elektronske vloge na spletnem portalu
eVS http://porlal.evs.gov.si/prijava/, na nadin kot je opisano na zadetku razpisa. Vec informacij
na spletni strani www.fpuv.vs-nm.si.

Vpisna mesta
Poslovna ekonomiia UN
- Novo mesto
- Liubliana

Redni

lzredni

2

2
2

lzredni/e-Studii

Diplomanti
Diplomanti visoko5olskih strokovnih in univerzitetnih programov se prijavijo prek elektronske
vloge na spletnem portalu eVS http://portal.evs.gov.s/prijava/, na nadin kot je opisano na
za6etku razpisa. Ve6 nformacij na spletni strani www.fpuv. vs-n m. si.
i

Vpisna mesta
Poslovna ekonomiia UN
- Novo mesto
- Liubliana

Redni

lzredni

2

2
2

lzredni/e-Studii

VPIS V 3. LETNIK

Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo prek elektronske vloge na spletnem portalu eVS
http://portal.evs.gov.si/prijaval, na nadin kot je opisano na zabetku razpisa.

Vpisni pogoji
Diploma viSje5olskega Studija po programu, sprejetem pred 1. 1. 1994. Brez diferencialnih
izpitov se lahko vpiSejo kandidati sorodnih programov (EF, Ljubljana, VRKS/EPF Maribor,
WS/FU Ljubljana, VSOD/FOV Kranj. Diplomanti drugih 5ol bodo morali opraviti dodatne
Studijske obveznosti iz predmetov prvega in drugega letnika. Natan6ne informacije dobijo
kandidati v referatu za Studentske zadeve.
Vpisna mesta:
Poslovna ekonomiia UN
- Novo mesto
- Liubliana
- Sloveniia

lzredni

lzred ni/e-Studii

30
30

20

Katoliški inštitut
Fakulteta za poslovne vede

RAZPIS ZA VPIS ZA ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017
dodiplomski študij (univerzitetni program)
1. IME VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA IN NJEGOV NASLOV:
FAKULTETA ZA POSLOVNE VEDE, Ciril-Metodov trg 9, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 (0) 820 52 300
Faks: +386 (0)1 432 10 39
E-pošta: info@kat-inst.si
Spletna stran: www.katoliski-institut.si
Informativno mesto: Referat za študijske zadeve, Ciril-Metodov trg 9, Ljubljana.
Mestni avtobusi št. 2, 13, 20.
2. NAZIV ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA:
univerzitetni študijski program Poslovne vede
3. KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA:
Ljubljana, Poljanska cesta 4
4. TRAJANJE ŠTUDIJA:
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS
5. POGOJI ZA VPIS:
V univerzitetni študijski program Poslovne vede se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od
maturitetnih predmetov,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a), b) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi,
poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

50 % točk,
50 % točk.

Vse prijavljene kandidate bo vodstvo fakultete povabilo na individualni informativni razgovor,
kjer bodo podrobneje seznanjeni z identiteto fakultete in pogoji izobraževanja.

6. PREDVIDENO ŠTEVILO PROSTIH VPISNIH MEST:
15 vpisnih mest za redni študij in 15 vpisnih mest za izredni študij
7. POSTOPKI IN ROKI ZA PRIJAVO NA RAZPIS IN ZA IZVEDBO VPISA
Prijave na razpis se sprejemajo preko sistema eVŠ Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Sam vpis sprejeti kandidati opravijo po navodilih Referata za študijske zadeve.
Prijavni roki:
Prvi rok:
-

Prijavni rok se odpre 9. 2. 2016.

Prijavni rok se zapre 31. 3. 2016 (do takrat je mogoče izpolniti prijavo in elektronsko poslati
oz. oddati v eVŠ).
Dodatno je kandidatom, ki so prijavo v eVŠ izpolnjevali z uporabniškim imenom in geslom
omogočeno, da natisnjen in podpisan obrazec dostavijo do 5.4.2016.
-

Kandidat na prijavni rok lahko odda samo eno prijavo.

Drugi rok:
-

Prijavni rok se odpre 13. 7. 2016.

Prijavni rok se zapre 31. 7. 2016 (do takrat je mogoče izpolniti prijavo in elektronsko poslati
oz. oddati v eVŠ).
Dodatno je kandidatom, ki so prijavo v eVŠ izpolnjevali z uporabniškim imenom in geslom
omogočeno, da natisnjen in podpisan obrazec dostavijo do 5.8.2016.
-

Kandidat na prijavni rok lahko odda samo eno prijavo.

Tretji rok:
-

Prijavni rok se odpre 17. 8. 2016.

Prijavni rok se zapre 25. 9. 2016 (do takrat je mogoče izpolniti prijavo in elektronsko poslati
oz. oddati v eVŠ).
Dodatno je kandidatom, ki so prijavo v eVŠ izpolnjevali z uporabniškim imenom in geslom
omogočeno, da natisnjen in podpisan obrazec dostavijo do 30.9.2016.
-

Kandidat na prijavni rok lahko odda samo eno prijavo.

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 –
ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 in 85/14) prvega odstavka 6. člena Pravilnika o razpisu za vpis in
izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 7/10, 3/11, 6/12, 7/13, 6/14 in 5/15), sklepa 2. seje
Senata FUDŠ z dne 26.11.2015 in sklepa 69. dopisne seje Upravnega odbora FUDŠ z dne 30.11.2015
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici
objavlja
RAZPIS ZA VPIS
NA DODIPLOMSKI VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
SOCIALNI MENEDŽMENT I. STOPNJE
študijsko leto 2016/2017

1. Ime visokošolskega zavoda in njegov naslov:
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, Gregorčičeva ulica 19, 5000 Nova Gorica
Tel.: (05) 333 00 80
E-pošta: referat@fuds.si
Spletna stran: www.fuds.si
2. Naziv študijskega programa:
Dodiplomski visokošolski strokovni študijski program – I. stopnja Socialni menedžment
3. Kraj izvajanja študijskega programa:
Nova Gorica in Ljubljana (izredno)
4. Trajanje študija:
Študij traja 3 leta in obsega 180 KT po ECTS
5. Strokovni naslov:
Diplomant/ka Socialnega menedžmenta
6. Pogoji za vpis:
Vpis v 1. letnik:
V prvi letnik dodiplomskega visokošolskega strokovnega študijskega programa Socialni menedžment
se lahko vpiše:
A. kdor je opravil maturo;
B. kdor je opravil poklicno maturo ali zaključni izpit v kateremkoli srednješolskem programu;
C. kdor je pred 01.06.1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program
Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:
kandidati/ke iz točke A. in C.
- glede na splošni uspeh pri zaključnem izpitu,
poklicni maturi oziroma splošni maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
1

60 % točk
40 % točk

kandidat/ke iz točke B.
- glede na splošni uspeh pri poklicni maturi
40 % točk
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
40 % točk
- uspeh pri izpitu iz maturitetnega predmeta
20 % točk
V primeru omejitve vpis pri merilih za prehode med programi bodo kandidati izbrani glede na
doseženo povprečno oceno.
7. Število prostih vpisnih mest, skupaj za državljane Republike Slovenije in državljane članic
Evropske unije, za izredni študij
Vpisna mesta za vpis v 1. letnik
Izredni študij
Nova Gorica
Ljubljana

40
15

V primeru, da na lokaciji izrednega študija ni vsaj 5 prvič vpisanih študentov, se fakulteta lahko odloči,
da bo študij izvajala v obliki konzultacij ali pa da študija ne bo izvajala.
8. Število prostih vpisnih mest za vzporedni študij in študij diplomantov
Izredni študij
Nova Gorica

5

9. Število prostih vpisnih mest za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce:
Vpisna mesta za vpis v 1. letnik
Nova Gorica

Izredni študij
35

10. Nadaljevanje študija po merilih za prehode
Skladno s 6. členom Meril za prehode, ki jih je dne 18.11.2010 sprejel Svet Nacionalne agencije za
kakovost v visokem šolstvu (v nadaljnjem besedilu: merila NAKVIS) so prehodi možni med
študijskimi programi:
1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in
2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem
prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo
na obvezne predmete drugega študijskega programa.
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VPIS V 2. LETNIK
Vpisni pogoji:
Neposredno v 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Socialni menedžment se
lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil višješolski strokovni program, sprejet po 01.01.1994, če
izpolnjuje pogoje za vpis v visokošolski strokovni program.
Kandidati morajo opraviti diferencialne izpite, ki izhajajo iz razlik med programi. Te predpiše ustrezni
organ FUDŠ v skupnem obsegu največ 24 KT.
Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini.
Vpisna mesta za vpis v 2.letnik
- Nova Gorica
- Ljubljana

Redni
0
0

Izredni
10
10

VPIS V 3. LETNIK
Vpisni pogoji:
Neposredno v tretji letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Socialni menedžment se
lahko vpiše:
− kdor je uspešno zaključil višješolski strokovni program, sprejet pred 01.01.1994,
− diplomanti kateregakoli visokošolskega strokovnega in univerzitetnega programa sprejetega
pred 11.6.2014, če izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni program.
Vsi kandidati morajo do prijave teme diplomske naloge opraviti diferencialne izpite iz izbranih
predmetov prvega in drugega letnika, ki jih v skupnem obsegu največ 45 KT predpiše pristojni organ
FUDŠ na osnovi ugotovljenih razlik med programoma.
Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini.
Vpisna mesta za vpis v 3.letnik
- Nova Gorica
- Ljubljana

Redni
0
0

Izredni
10
10

11. Navedba spletne strani, kjer je objavljen študijski program.
Študijski program je objavljen na spletni strani fakultete na www.fuds.si.
12. Postopki in roki za prijavo na razpis in za izvedbo vpisa:
12.1. Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa za 1. letnik skupaj za državljane
Republike Slovenije in državljane za članice Evropske unije ter za slovence brez slovenskega
državljanstva in tuje državljane:
Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ
http://portal.evs.gov.si/prijava/ in sicer:
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- s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za
vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu
zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti
naveden sklic na številko prijave za vpis);
- brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave
za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po
pošti do zaključka prijavnega rokavisokošolskemu zavodu.
V primeru, ko kandidat izpolnjuje prijavo z uporabniškim imenom in geslom, lahko natisnjen in
podpisan obrazec pošlje po pošti ali osebno dostavi visokošolskemu zavodu še v največ petih (5) dneh
od elektronske oddaje prijave v eVŠ.
Naslov visokošolskega zavoda: Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, Gregorčičeva
ulica 19, 5000 Nova Gorica.
Prijavni roki za vpis:
1. prijavni rok: od 5.2. do 4.3.2016
2. prijavni rok: 21.8. do 9.9.2016
3. tretji prijavni rok: 1.10. do 21.10.2016
V primeru, ko kandidat izpolnjuje prijavo z uporabniškim imenom in geslom, lahko natisnjen in
podpisan obrazec pošlje po pošti ali osebno dostavi visokošolskemu zavodu še v največ petih (5) dneh
od elektronske oddaje prijave v eVŠ.
Vpisni roki:
1. vpisni rok: od 27.7.do 12.8.2016
2. vpisni rok: od 19.9. do 23.9.2016
3. vpisni rok: od 26.10. do 28.10.2016
12.2. Postopki in roki za prijavo na razpis za diplomante, za vzporedni študij in za vpis po
merilih za prehode:
Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ
http://portal.evs.gov.si/prijava/ in sicer:
- s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za
vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu
zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti
naveden sklic na številko prijave za vpis);
- brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave
za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po
pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu zavodu.
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Naslov visokošolskega zavoda: Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, Gregorčičeva
ulica 19, 5000 Nova Gorica.
Prijavni rok bo potekal od 1.9. do 21.10.2016
V primeru, ko kandidat izpolnjuje prijavo z uporabniškim imenom in geslom, lahko natisnjen in
podpisan obrazec pošlje po pošti ali osebno dostavi visokošolskemu zavodu še v največ petih (5) dneh
od elektronske oddaje prijave v eVŠ.
Vpisi rok se bo izvedel najkasneje do 30.10.2016
13. Druga podrobnejša navodila in informacije, pomembne za izbiro študija.
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici vsem svojim študentom na njihovo željo nudi
pomoč pri iskanju nastanitve v času študija, pomoč pri iskanju zaposlitve, možnost mednarodnih
izmenjav, možnost za sodelovanje pri raziskovalnem delu, mentorstvo in tutorstvo s strokovnim
svetovanjem, obiske zunanjih predavateljev, kulturne prireditve, strokovne ekskurzije in različne
brezplačne tečaje in delavnice. V mesecu oktobru za vse študente fakulteta organizira uvodni teden,
imenovan Fakultetni kažipot. Študenti tako na neformalen način spoznajo delovanje fakultete in njene
pedagoške delavce. Za dodatne storitve se študenti odločijo prostovoljno.
Informativni dnevi za redni in izredni študij bodo potekali:
12.2.2016 ob 10.00 in ob 17.00 na sedežu fakultete na Gregorčičevi ulici 19 v Novi Gorici in na
dislocirani enoti v Ljubljani na Leskoškovi ulici 9e.
13.2.2016 ob 10.00 prav tako na sedežu fakultete in na dislocirani enoti v Ljubljani.
Več informacij kandidati prejmejo na:
spletni strani: www.fuds.si
preko elektronske pošte: referat@fuds.si
po telefonu: 05 333 00 80 v času uradnih ur referata
kontakt za tujce: andreja.rojc@fuds.si;
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Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 –
ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 in 85/14) prvega odstavka 6. člena Pravilnika o razpisu za vpis in
izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 7/10, 3/11, 6/12, 7/13, 6/14 in 5/15), sklepa 2. seje
Senata FUDŠ z dne 26.11.2015 in sklepa 69. dopisne seje Upravnega odbora FUDŠ z dne 30.11.2015
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici
objavlja
RAZPIS ZA VPIS
NA DODIPLOMSKI VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PSIHOSOCIALNA POMOČ I. STOPNJE
študijsko leto 2016/2017

1. Ime visokošolskega zavoda in njegov naslov:
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, Gregorčičeva ulica 19, 5000 Nova Gorica
Tel.: (05) 333 00 80
E-pošta: referat@fuds.si
Spletna stran: www.fuds.si
2. Naziv študijskega programa:
Dodiplomski visokošolski strokovni študijski program – I. stopnja Psihosocialna pomoč
3. Kraj izvajanja študijskega programa:
Nova Gorica (izredno)
4. Trajanje študija:
Študij traja 3 leta in obsega 180 KT po ECTS
5. Strokovni naslov:
Diplomant/ka Psihosocialne pomoči
6. Pogoji za vpis:
Vpis v 1. letnik:
V prvi letnik dodiplomskega visokošolskega strokovnega študijskega programa Psihosocialna pomoč
se lahko vpiše:
D. kdor je opravil maturo;
E. kdor je opravil poklicno maturo ali zaključni izpit v kateremkoli srednješolskem programu;
F. kdor je pred 01.06.1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program
Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:
kandidati/ke iz točke A. in C.
- glede na splošni uspeh pri zaključnem izpitu,
poklicni maturi oziroma splošni maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
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60 % točk
40 % točk

kandidat/ke iz točke B.
- glede na splošni uspeh pri poklicni maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri izpitu iz maturitetnega predmeta

40 % točk
40 % točk
20 % točk

V primeru omejitve vpis pri merilih za prehode med programi bodo kandidati izbrani glede na
doseženo povprečno oceno.
7. Število prostih vpisnih mest, skupaj za državljane Republike Slovenije in državljane članic
Evropske unije, za izredni študij
Vpisna mesta za vpis v 1. letnik
Izredni študij
Nova Gorica,

60

V primeru, da na lokaciji izrednega študija ni vsaj 5 prvič vpisanih študentov, se fakulteta lahko odloči,
da bo študij izvajala v obliki konzultacij ali pa da študija ne bo izvajala.
8. Število prostih vpisnih mest za vzporedni študij in študij diplomantov – študijsko leto
2013/2014
Vpisna mesta za vpis v 1. letnik
Izredni študij
Nova Gorica,
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9. Število prostih vpisnih mest za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce:
Število prostih vpisnih mest za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce
1. letnik
Izredni študij
Nova Gorica,
20
2. letnik
Nova Gorica,

Izredni študij
20

10. Nadaljevanje študija po merilih za prehode
Skladno s 6. členom Meril za prehode, ki jih je dne 18.11.2010 sprejel Svet Nacionalne agencije za
kakovost v visokem šolstvu (v nadaljnjem besedilu: merila NAKVIS) so prehodi možni med
študijskimi programi:
1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in
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2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem
prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo
na obvezne predmete drugega študijskega programa.
VPIS V 2. LETNIK
Vpisni pogoji:
Neposredno v drugi letnik študijskega programa Psihosocialna pomoč se lahko vpiše, kdor je uspešno
zaključil višješolski strokovni program, sprejet po 01. 01. 1994, če izpolnjuje pogoje za vpis v
visokošolski strokovni program.
Vpisani študenti morajo opraviti diferencialne izpite, ki izhajajo iz razlik med programi. Te predpiše
ustrezni organ FUDŠ v skupnem obsegu največ 24 KT.
Ob vsakem prehodu, s katerim se kandidat/ka vpisuje v drugi letnik, mora imeti nujno opravljena
najmanj predmeta Splošna psihologija 1 in Splošna psihologija 2.
Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini.
Vpisna mesta za vpis v 2. letnik
Izredni študij
Nova Gorica

20

VPIS V 3. LETNIK
Vpisni pogoji:
Neposredno v tretji letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Psihosocialna pomoč se
lahko vpiše:
• kdor je uspešno zaključil višješolski strokovni program, sprejet pred 01.01.1994,
• diplomanti kateregakoli visokošolskega strokovnega in univerzitetnega programa, če
izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni program.
Vsi kandidati morajo opraviti diferencialne izpite iz določenih predmetov prvega in drugega letnika, ki
jih v skupnem obsegu največ 45 KT predpiše pristojni organ FUDŠ na osnovi ugotovljenih razlik med
programoma. Ob prehodih, s katerim se kandidat/ka vpisuje v tretji letnik, mora imeti opravljen tudi
predmet Rehabilitacijska, specialna in socialna pedagogika ter predmet Nevropsihologija in
psihoterapija.
Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini.
Vpisna mesta za vpis v 3. letnik
Izredni študij
Nova Gorica

20

11. Navedba spletne strani, kjer je objavljen študijski program.
Študijski program je objavljen na spletni strani fakultete na www.fuds.si.
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12. Postopki in roki za prijavo na razpis in za izvedbo vpisa:
12.1. Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa za 1. letnik skupaj za državljane
Republike Slovenije in državljane za članice Evropske unije ter za slovence brez slovenskega
državljanstva in tuje državljane:
Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ
http://portal.evs.gov.si/prijava/ in sicer:
- s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za
vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu
zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti
naveden sklic na številko prijave za vpis);
- brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave
za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po
pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu zavodu.
Naslov visokošolskega zavoda: Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, Gregorčičeva
ulica 19, 5000 Nova Gorica.
Kot pravočasna se upošteva 1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ
do zaključka prijavnega roka in 2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot
je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana visokošolskemu
zavodu do zaključka prijavnega roka.
Prijavni roki za vpis:
1. prijavni rok: od 5.2. do 4.3.2016
2. prijavni rok: 21.8. do 9.9.2016
3. tretji prijavni rok: 1.10. do 21.10.2016
V primeru, ko kandidat izpolnjuje prijavo z uporabniškim imenom in geslom, lahko natisnjen in
podpisan obrazec pošlje po pošti ali osebno dostavi visokošolskemu zavodu še v največ petih (5) dneh
od elektronske oddaje prijave v eVŠ.
Vpisni roki:
1. vpisni rok: od 27.7.do 12.8.2016
2. vpisni rok: od 19.9. do 23.9.2016
3. vpisni rok: od 26.10. do 28.10.2016
12.2. Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa za diplomante, za vzporedni študij in
za vpis po merilih za prehode:
Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ
http://portal.evs.gov.si/prijava/ in sicer:
- s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za
9

vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu
zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti
naveden sklic na številko prijave za vpis);
- brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave
za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po
pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu zavodu.
Naslov visokošolskega zavoda: Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, Gregorčičeva
ulica 19, 5000 Nova Gorica.
Prijavni rok bo potekal od 1.9. do 21.10.2016
V primeru, ko kandidat izpolnjuje prijavo z uporabniškim imenom in geslom, lahko natisnjen in
podpisan obrazec pošlje po pošti ali osebno dostavi visokošolskemu zavodu še v največ petih (5) dneh
od elektronske oddaje prijave v eVŠ.
Vpisi rok se bo izvedel najkasneje do 30.10.2016
13. Druga podrobnejša navodila in informacije, pomembne za izbiro študija.
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici vsem svojim študentom na njihovo željo nudi
pomoč pri iskanju nastanitve v času študija, pomoč pri iskanju zaposlitve, možnost mednarodnih
izmenjav, možnost za sodelovanje pri raziskovalnem delu, mentorstvo in tutorstvo s strokovnim
svetovanjem, obiske zunanjih predavateljev, kulturne prireditve, strokovne ekskurzije in različne
brezplačne tečaje in delavnice. V mesecu oktobru za vse študente fakulteta organizira uvodni teden,
imenovan Fakultetni kažipot. Študenti tako na neformalen način spoznajo delovanje fakultete in njene
pedagoške delavce. Za dodatne storitve se študenti odločijo prostovoljno.
Informativni dnevi za redni in izredni študij bodo potekali:
12.2.2016 ob 10.00 in ob 17.00 na sedežu fakultete na Gregorčičevi ulici 19 v Novi Gorici in na
dislocirani enoti v Ljubljani na Leskoškovi ulici 9e.
13.2.2016 ob 10.00 prav tako na sedežu fakultete in na dislocirani enoti v Ljubljani.
Več informacij kandidati prejmejo na:
spletni strani: www.fuds.si
preko elektronske pošte: referat@fuds.si
po telefonu: 05 333 00 80 v času uradnih ur referata
kontakt za tujce: andreja.rojc@fuds.si;
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RAZPIS ZA VPIS V DODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2016/2017
IAM VISOKA ŠOLA ZA MULTIMEDIJE, LJUBLJANA
Leskoškova 12
1000 LJUBLJANA
Tel.: 01 / 524 00 44 Mob: 041/968-405
E-mail: info@iam.si, Internetna stran: www.iam.si
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
MULTIMEDIJSKA PRODUKCIJA
Kraj izvajanja študijskega programa: LJUBLJANA
Trajanje študija: 3 leta (I. bolonjska stopnja)
Naslov po zaključenem študiju:
V skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Ur. list RS, št. 61/06) pridobi po
uspešnem zaključku študija študent, oz. študentka strokovni naslov diplomiran(a)
multimedijski(a) producent(ka) (VS).
POGOJI ZA VPIS
V prvi letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Multimedijska produkcija se
lahko vpiše:
A. kdor je opravil maturo,
B. kdor je opravil poklicno maturo ali zaključni izpit v kateremkoli srednješolskem programu
C. kdor je pred 01. 06. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Šola lahko omeji vpis, če število prijav bistveno presega število razpisanih mest. Pri omejitvi vpisa so
kandidati/ke iz točk A. in C. izbrani po kriteriju doseženih točk splošnega učnega uspeha v tretjem in
četrtem letniku (30% točk) in splošnega učnega uspeha pri maturi oziroma poklicnem izpitu (30%
točk) in preizkus nadarjenosti pred komisijo (40 % točk). Kandidati iz točke B. pa bodo izbrani glede
na splošni uspeh pri poklicni maturi (30% točk), splošni uspeh v 3. in 4. letniku (10% točk) in uspeh
pri izpitu iz maturitetnega predmeta (20% točk) in preizkus nadarjenosti pred komisijo šole (40 %
točk). Preizkus nadarjenosti obsega predstavitev in zagovor multimedijskega izdelka (serija fotografij,
avdio ali video izdelek, e-učna enota, grafični izdelek, 2D ali 3D animacija in drugo – natančni pogoji
so na spletni strani www.iam.si/vsmm) in pogovor s komisijo o dejavnostih kandidata/tke) na področju
multimedijske produkcije.

Nadaljevanje študija po merilih za prehode
Pogoji za vpis v VSM iz drugih programov so določeni z Merili za prehode med študijskimi
programi (NAKVIS, 18.11.2010) in sicer:
V skladu s 6. členom je možen prehod iz drugega programa v program Multimedijska
produkcija, v kolikor ob zaključku študija zagotavljajo študentom pridobitev primerljivih
kompetenc in če se lahko prizna vsaj polovica ECTS iz programa, iz katerega želi študent
vstopiti v program Multimedijska produkcija, od obveznih predmetov VSM.
V skladu z 8. členom Meril se lahko študent, glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega
programa, vpiše v isti ali višji letnik v programu Medijska produkcija. Pri prehodu se

priznavajo primerljive študijske obveznosti iz prvega programa in neformalno pridobljena
primerljiva znanja.
V skladu z 9. členom Meril se študent lahko vključi v višji letnik drugega študijskega
programa, če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste
kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik programa Multimedijska produkcija.
Študent mora priložiti vlogi nadaljevanje študija po merilih za prehode ustrezna potrdila in
dokazila. Ob vpisu se z vsakim študentom sklene študijska pogodba z natančnim opisom
obveznosti in roki v študijskem procesu.
ŠTEVILO PROSTIH VPISNIH MEST:
V študijskem letu 2016/17 bomo izvajali visokošolski strokovni program Multimedijska
produkcija (dodiplomski študij, 1. bolonjska stopnja) – izredni študij in študij na daljavo
in to:
1etnik
Izredni študij (št. vpisnih mest)
Študij na daljavo (št. vpisnih mest)
1.
60
60
2.
60 (po merilih za prehode)
60 (po merilih za prehode)
3.
60 (po merilih za prehode)
60 (po merilih za prehode)
POSTOPKI IN ROKI ZA PRIJAVO NA RAZPIS TER IZVEDBA VPISA
Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ
http://portal.evs.gov.si/prijava/. Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, in sicer, če se
prijavlja:
1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja,
temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora
priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi
označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave
za vpis).
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora
obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s
prilogami priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu
zavodu.
Kot pravočasna se upošteva 1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim
podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka in 2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ,
natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in
priporočeno poslana visokošolskemu zavodu do zaključka prijavnega roka.
Prijavni roki:
* rok za prvo prijavo: 05.02.2016 do 07.03.2016
* rok za drugo prijavo: 01.09.2016 do 30.09.2016
Več informacij na spletni strani www.iam.si, prek elektronske pošte info@iam.si , po telefonu
01 / 524 00 44 ali mobitelu 041/968-405

INFORMATIVNI DNEVI
FEBRUAR 2016
Petek, 12.02.2016 ob 12:00 in 18.00 uri
Sobota, 13.02.2016 ob 12.00 in 13.00 uri
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------MAJ 2016
Petek, 20.05.2016 ob 11:00 in 17.00 uri
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEPTEMBER 2016
Petek, 02.09.2016 ob 11:00 in 17.00 uri
Sobota, 03.09.2016 ob 11.00 uri
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Petek, 16.09.2016 ob 11:00 in 17.00 uri
Sobota, 17.09.2016 ob 11.00 uri
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEKAN dr. Srečko Zakrajšek
V Ljubljani, 30.11.2015

IBS MEDNARODNA POSLOVNA ŠOLA LJUBLJANA
Mencingerjeva 7, 1000 Ljubljana
Tel.: 040 561-896
Faks: (01) 281-13-39
E-pošta: info@ibs.si
Spletna stran: www.ibs.si
Informativno mesto in informativni dnevi: individualno s predhodnim dogovorom po telefonu 040 561896.
IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana izvaja visokošolski strokovni študijski program prve stopnje
Mednarodno poslovanje.
Prijavni roki in način prijave
Kandidati se lahko prijavijo v naslednjih rokih:
1. rok: 10. 2. 2016 do 9. 3. 2016
2. rok: 15. 6. 2016 do 15. 10. 2016
Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/.
Če se kandidat prijavlja:
1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v
eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste
priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na
številko prijave za vpis).
2) Brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom) mora obrazec prijave za
vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti
do zaključka prijavnega roka visokošolskemu zavodu.
Kot pravočasna se upošteva 1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do
zaključka prijavnega roka in 2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v
zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana visokošolskemu zavodu do zaključka
prijavnega roka.
Kandidat pošlje naslednje priloge: overjene fotokopije spričeval 3. in 4. letnika srednje šole, zaključnega izpita,
splošne mature oziroma poklicne mature ter fotokopijo rojstnega ali poročnega lista (v primeru spremenjenega
priimka) ali jih osebno prinese na naslov:
IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana
Mencingerjeva 7
1000 Ljubljana
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE MEDNARODNO POSLOVANJE
Študenti se pri študiju seznanijo s poslovnimi, upravnimi, trajnostnimi in etičnimi vsebinami ter dosežejo visoko
stopnjo znanja tujega jezika.
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (6 semestrov) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Usmeritve študija
Študijski program ima tri usmeritve: Mednarodno poslovanje s tujimi jeziki, Mednarodno poslovanje s
trajnostnim razvojem ter Mednarodno poslovanje in javna uprava. Prva usmeritev je namenjena vsem, ki se
želijo naučiti sproščenega poslovnega komuniciranja v več tujih jezikih, druga seznanja z vsebinami kot
Mednarodno poslovanje in naravno okolje, Okoljevarstveno pravo in poslovanje, Trajnostno poslovanje kot
vrednota itd.; tretja pa je zelo primerna za vse, ki delajo za javno upravo, saj vsebuje predmete kot Vlada in javni
sektor, Ekonomika javnega sektorja ter Menedžment mednarodnih projektov.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Mednarodno poslovanje se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni
izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati zbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu,
poklicni maturi ali splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta

Mednarodno poslovanje – visokošolski
strokovni program

Redni

Izredni

Študij na
daljavo

-

160

80

Posamezni deli študijskega programa se izvajajo z elementi študija na daljavo. Študij se izvaja, če je vpisanih
najmanj 20 študentov.
Posebnosti storitev
Študij temelji na individualnem pristopu do študentov. Šola za vsakega študenta naredi individualni učni načrt in
omogoča individualne izpitne roke. V primeru, da je študent že opravil kakšne izpite na univerzi, se ti v celoti ali
delno priznajo, študent pa lahko hitreje napreduje. Izvedba študijskega programa je organizacijsko, po obsegu ter
časovno prilagojena zaposlenim študentom. Izredni študij se izvaja modularno (istočasno poteka samo en
predmet), zagotovljenih je do 40 % kontaktnih ur, predvidenih v študijskem programu. Del kontaktnih ur se
lahko nadomesti z drugačnimi oblikami dela, npr. kombiniran študij ob upoštevanju določil ECTS. Študij poteka
dvakrat tedensko popoldne ob 16.30. Ob dovolj velikem številu vpisanih mladih bomo organizirali zanje
posebno skupino z dopoldanskimi obveznostmi.
Študij poteka v obliki predavanj, študija primerov, pri katerih se obravnava praktične primere iz različnih držav,
individualnega študijskega dela in praktičnega usposabljanja. Študij primerov pri strokovnih predmetih poteka v
angleškem jeziku, izvajajo pa ga predavatelji iz Avstrije (Univerza v Celovcu), Avstralije (Deakin University
Melbourne), Nemčije (Neuss University of International Business), Havajev (Pacific University Hawaii), Finske
(Savonia University of Applied Sciences), Italije (Universita degli studi di Trieste) itd.
IBS nudi študentom pomoč pri iskanju zaposlitve, tutorstvo, individualne učne načrte in brezplačno učno pomoč
pri tujih jezikih. IBS organizira tudi študij na daljavo oziroma omogoča kombiniran študij.
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
Za vpis v 2. in 3. letnik se kandidati prijavijo s prijavnico, ki jo dobijo na spletni strani šole, in jo z dokazili o predhodni
izobrazbi do 15. oktobra 2016 pošljejo ali prinesejo na naslov: IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana,
Mencingerjeva 7, 1000 Ljubljana.
VPIS V 2. LETNIK
Vpisni pogoji
V 2. letnik študijskega programa Mednarodno poslovanje se lahko vpišejo:
- diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih po 1. 1. 1994, sorodnih študijskih področij (poslovnih,
organizacijskih, upravnih, pravnih, ekonomskih in drugih sorodnih družboslovnih področij), ki izpolnjujejo pogoje za vpis
v visokošolski strokovni študijski program prve stopnje;
- študenti dodiplomskih programov (poslovnih, organizacijskih, upravnih, pravnih, ekonomskih in drugih sorodnih
družboslovnih področij), ki izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni študijski program prve stopnje. Imeti
morajo vsaj toliko kreditnih točk iz predhodnega izobraževanja, kolikor jih potrebujejo za napredovanje po programu;
- diplomanti višješolskih programov, sprejetih po 1. 1. 1994, nesorodnih študijskih področij, ki morajo do zaključka študija
opraviti še diferencialne izpite.
Natančnejše informacije dobijo kandidati na šoli.
VPIS V 3. LETNIK
Vpisni pogoji
V 3. letnik študijskega programa Mednarodno poslovanje se lahko vpišejo:
- diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih pred 1. 1. 1994, sorodnih študijskih področij (poslovnih,
organizacijskih, upravnih, pravnih, ekonomskih in drugih sorodnih družboslovnih področij), ki izpolnjujejo pogoje za vpis
v visokošolski strokovni študijski program prve stopnje;

- študenti dodiplomskih programov (poslovnih, organizacijskih, upravnih, pravnih, ekonomskih in drugih sorodnih
družboslovnih področij), ki izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni študijski program prve stopnje. Imeti
morajo vsaj toliko kreditnih točk iz predhodnega izobraževanja, kolikor jih potrebujejo za napredovanje po programu;
- diplomanti višjih šol nesorodnih študijskih programov, ki so bili sprejeti pred 1. 1. 1994, morajo do zaključka študija
opraviti diferencialne izpite.
Natančnejše informacije dobijo kandidati na šoli.

RAZPIS ZA VPIS V ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017
V VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM »MANAGEMENT IN PRAVO«
(bolonjski program 1. stopnje)

MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana
Tržaška 207
1000 LJUBLJANA
Tel.:
E-pošta: info@mlcljubljana.com
Spletna stran: www.mlcljubljana.com

MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana je samostojni visokošolski zavod. Izvaja
visokošolski strokovni študijski program prve stopnje: Management in pravo.
Informacije o študiju lahko kandidati dobijo po telefonu, elektronski pošti, na spletni strani ali osebno
na sedežu fakultete.
Informativno mesto in informativni dnevi: Tržaška 207, 1000 Ljubljana
•
•
•

12. 2. 2016 ob12.00 uri in ob 17.00 uri
13. 2. 2016 ob 11.00 uri
22. 8. 2016 ob 17.00 uri

Dodatni informativni dnevi se določijo skladno z izkazanim zanimanjem bodočih študentov in
objavljajo na spletni strani fakultete www.mlcljubljana.com ter Facebooku.
Prijavni roki:
1. prijavni rok: od 5. februarja do 4. marca 2016
2. prijavni rok: od 22. avgusta do 30. septembra 2016
3. prijavni rok: od 1. oktobra do 29. oktobra 2016
Če bodo po 3. prijavnem roku še prosta vpisna mesta, bo MLC Fakulteta za management in pravo
Ljubljana odprla dodatno prijavo. Prijavni rok bo naknadno objavljen na spletni strani
www.mlcljubljana.com.

Način prijave:
Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ
http://portal.evs.gov.si/prijava/. Če se kandidat prijavlja:
1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo
za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati
visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na
prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec
prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno
poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu zavodu.
Kot pravočasna se upošteva pod 1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v
eVŠ do zaključka prijavnega roka in 2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu,
kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana visokošolskemu
zavodu do zaključka prijavnega roka.
Vpis:
Kandidati bodo na podlagi oddane prijavnice prejeli vabilo na vpis po pošti ali e-pošti. Vpis je možen
le za tiste, ki so predhodno oddali elektronsko prijavnico. Elektronsko prijavnico lahko izpolnite tudi
na sedežu naše fakultete.

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE »MANAGEMENT IN PRAVO«
Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Strokovni naslov po zaključenem študiju: diplomirani poslovni pravnik (VS) oziroma diplomirana
poslovna pravnica (VS).
Vpisni pogoji

V visokošolski strokovni študijski program Management in pravo se lahko vpiše, kdor je opravil
maturo, poklicno maturo ali zaključni izpit po katerem koli programu za pridobitev srednje strokovne
izobrazbe.
Za uspešen študij na programu »Management in pravo« so pomembne splošne kompetence in niso
nujne specifične kompetence ali kakšne drugačne posebne sposobnosti.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
•
•

splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi ali maturi
v motivacijskem pismu izkazan odnos do študija in podjetništva

50 %
50 %

Za uspešen študij na programu »Management in pravo« so pomembne splošne kompetence in niso
nujne specifične kompetence, pomembno pa je zanimanje in izkazan interes za inovativnost,
podjetništvo, uvajanje novih poslovnih pristopov in inoviranje procesov v okviru veljavne zakonodaje.

Vpisna mesta

Management in pravo– visokošolski strokovni program

redni
50

izredni
50

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE » MANAGEMENT IN
PRAVO«
Za vpis v 2. ali 3. letnik se kandidati prijavijo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ
http://portal.evs.gov.si/prijava/, kot je opisano v poglavju »Način prijave« za prvi letnik, in v istih
prijavnih rokih.
Po uspešno oddani elektronski prijavi vas bomo povabili k vpisu na fakulteto po navadni pošti ali po
e-pošti.
Vpisni pogoji
Diplomanti višješolskih programov (sprejetih pred letom 1994) se v program “Management in pravo”
vpišejo v tretji letnik. Komisija za študijske zadeve, ob upoštevanju pridobivanja kompetenc programa
in glede na predhodno pridobljena znanja ter delovno prakso, določi individualni študijski načrt za
vsakega vpisanega študenta .
Diplomante programov višjih strokovnih šol, ustanovljenih po 1994 se v program “Management in
pravo” vpišejo v drugi letnik. Dodatno se študentom lahko priznajo študijske obveznosti glede na
program predhodnega izobraževanja in primerljivost pridobljenih kompetenc v predhodnem
izobraževanju. Študentu se določi individualni študijski načrt in program obveznosti glede na njegov
načrt profesionalnega razvoja in kompetence pridobljene v predhodnem izobraževanju.
Študenti, ki niso zaključili višješolskega študija, se vpišejo v prvi letnik, priznava se opravljene
obveznosti formalnega in neformalnega izobraževanja in na osnovi teh določi individualni študijski
načrt.

Prehodi iz programov univerzitetnih in visokošolskih strokovnih programov, kjer študenti pridobivajo
primerljive kompetence, se skladno s 6. členom Meril omogoča vpis v drugi in tretji letnik programa
»Management in pravo« ob pogojih:
- v drugi letnik programa se lahko vpišejo študenti, ki so na programu iz katerega prihajajo opravili
vsaj 48 ECTS primerljivih študijskih obveznosti z obveznostmi tega programa,
- v tretji letnik programa se lahko vpišejo študenti, ki so na programu iz katerega prihajajo opravili
vsaj 96 ECTS primerljivih študijskih obveznosti z obveznostmi tega programa.
Študenti ostalih študijskih programov se vpišejo v ta program skladno z Merili in formalno ali
neformalno pridobljenimi znanji primerljivimi z znanji kot jih pridobijo v tem programu. Tudi za te
študente se program obveznosti določa na osnovi individualnega študijskega načrta.

Vpisna mesta

Poslovni pravnik VS (2. letnik)
Poslovni pravnik VS (3. letnik)

redni
-

izredni
50
50

Informacije o zanimivostih sodobnega študijskega modela študija managementa in poslovnega
prava ter morebitne druge ugodnosti študija dobite na spletnih straneh fakultete
www.mlcljubljana.com.

ŠOLA ZA RISANJE IN SLIKANJE / Arthouse- College of Visual Arts
AUT VIAM INVENIAM AUT FACIAM!

RAZPIS ZA VPIS- ŠTUDIJSKO LETO 2016/17

ŠOLA ZA RISANJE IN SLIKANJE
samostojni visokošolski zavod
Motto: Aut viam inveniam aut faciam! (Pot bom našel ali naredil)
KONTAKT IN LOKACIJA
Poštni naslov: Devova 18, 1000 Ljubljana
Spletna stran: www.arthouse-si.com
E-pošta: arthouse2012@gmail.com
Lokacija: http://g.co/maps/j35td
GPS Position: 14°28’49″E, 46°5’8″N
Shema LPP:
http://www.lpp.si/sites/default/files/lpp_si/stran/datoteke/shema_fakultete_november2012_0.pdf
INFORMACIJE O VPISU IN PROGRAMU
Osebne predstavitve na Šoli za risanje in slikanje
Kandidati lahko kadarkoli zaprosijo za osebno predstavitev študija!
Informativni zbornik: v elektronski in fizični obliki
INFORMATIVNE URE:

•
•
•

sreda, 20. 1. 2016 ob 17.00
sreda, 18. 5. 2016 ob 17.00
sreda, 14. 9. 2016 ob 17.00

Informativne ure bodo v predavalnici šole na Devovi 18, Ljubljana.
Za dodatne informacije nam pišite na arthouse2012@gmail.com
Spremljajte objave na www.arthouse-si.com

1. STOPENJSKI ŠTUDIJ (DODIPLOMSKI ŠTUDIJ)
Ime programa: Slikarstvo
Vrsta programa: visokošolski strokovni program 1. stopnje
Smer študija: Slikarstvo (slikarstvo, lepe umetnosti in moderne vizualne prakse)
Strokovni naslov: diplomirani slikar/diplomirani slikarka (vs); kratica: dipl. slik.
Trajanje študija na 1. stopnji: 4 leta (8 semestrov)
Kreditne točke: 240 KT
Vrsta študija: redni in izredni
Redni študij se bo izvajal, če bo do 1. 10. 2016 vpisanih več kot 15 kandidatov, sicer se bo študij izvajal kot
izredni.
Število razpisanih mest: redni študij 25; izredni študij 25
ŠOLA ZA RISANJE IN SLIKANJE - Arthouse- College of Visual Arts, samostojni visokošolski zavod, Ljubljana
KONTAKT: arthouse2012@gmail.com / POŠTA: Devova 18, 1000 Ljubljana / URADNE URE: po dogovoru
INFO: www.arthouse-si / FB: www.facebook.com/arthouse.college www.facebook.com/arthouse.ljubljana
Šola za risanje in slikanje izvaja 1. stopenjski in 2. stopenjski študijski program Slikarstvo (slikarstvo, lepe umetnosti in moderne vizualne
prakse) po sistemu 8 semestrov + 2 semestra (240 + 60 ECTS). Pri Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije
sta akreditirani zavod in akreditirani študijski program vpisana v ustrezni evidenci samostojnih visokošolskih zavodov.

ŠOLA ZA RISANJE IN SLIKANJE / Arthouse- College of Visual Arts
AUT VIAM INVENIAM AUT FACIAM!

Posebnost: izredni študij je oblikovan tako, da je primeren kot študij ob delu ali vzporedni študij; originalni
urnik študentu omogoča, da mu v času študija ni potrebno redno bivati v Ljubljani
Prijavni in vpisni rok: 5. 2. - 1. 10. 2016
Prijavno-vpisni postopek
Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/
Kandidat se prijavi
• s kvalificiranim digitalnim potrdilom; v tem primeru natisnjenega obrazca ne pošilja po pošti, temveč
prijavo za vpis elektronsko pošlje v eVŠ; odda jo do zaključka prijavnega roka
• brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom); v tem primeru mora obrazec
prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato ga natisniti in podpisanega priporočeno poslati na kontaktni
naslov šole (Devova 18, Ljubljana) do zaključka prijavnega roka. Za pravočasno prispelo prijavo velja tudi
tista, ki nosi poštni žig zadnjega dne prijave 1. 10. 2016
Portfolio
Kandidati prijavi za vpis obvezno priložijo portfolio, ki ga pošljejo po e-pošti (arthouse2012@gmail.com)
Portfolia ne pošiljati v fizični obliki!
Portfolio sestavljajo osebni in splošni podatki, opis likovne dejavnosti, razlog za izbiro študija na Šoli za risanje in
5 fotografij lastnih likovnih del (v poštev pridejo risbe, slike, grafike, kipi, film, video, fotografija oblikovanja vseh
vrst, moda, scenografija, kostumografija in vse druge zvrsti v poljubni tehniki)
Vpisna komisija pregleda portfolio in po potrebi zaprosi za dopolnila.

VPIS
Kandidate, ki izpolnjujejo pogoje vpisa, se povabi k vpisu.
Vpisni dokumenti:
1. v celoti in pravilno izpolnjen ter podpisan Vpisni list Šole za risanje in slikanje. (Vpisni list je na spletni strani
šole www.arthouse-si.com; posredujemo vam ga lahko po e-pošti ali pošti)
2. overovljeno fotokopijo dokazila o dokončani ustrezni srednji šoli in original tega dokazila na vpogled
3. tri barvne fotografije (format: osebni dokument)
4. osebno izkaznico ali potni list za dokaz istovetnosti
5. dokazilo o vplačilu šolnine za en letnik (2 semestra) študija
Pogoji za vpis - sprejemni izpit se ne izvaja
Vpiše se lahko, kdor je po kateremkoli 4-letnem srednješolskem ali enakovrednem programu opravil:
• zaključni izpit, poklicno maturo, poklicno maturo in 5. predmet, splošno maturo, mednarodno maturo
(International Baccalaureat)
• srednjo šolo, vendar nima zgoraj naštetih pogojev, ker v času zaključka njegovega šolanja zaključni izpit,
strokovna matura ali matura niso bili uradni pogoj za dokončanje štiriletne srednje šole
Vpišejo se lahko tudi osebe:
• ki so do 1. 6. 1995 dokončale katerikoli 4-letni srednješolski program
• ki so dokončale enakovredno izobraževanje v tujini.
• Vpiše se lahko tudi, kdor nima vseh pogojev, izkazuje pa izjemno umetniško nadarjenost
ŠOLA ZA RISANJE IN SLIKANJE - Arthouse- College of Visual Arts, samostojni visokošolski zavod, Ljubljana
KONTAKT: arthouse2012@gmail.com / POŠTA: Devova 18, 1000 Ljubljana / URADNE URE: po dogovoru
INFO: www.arthouse-si / FB: www.facebook.com/arthouse.college www.facebook.com/arthouse.ljubljana
Šola za risanje in slikanje izvaja 1. stopenjski in 2. stopenjski študijski program Slikarstvo (slikarstvo, lepe umetnosti in moderne vizualne
prakse) po sistemu 8 semestrov + 2 semestra (240 + 60 ECTS). Pri Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije
sta akreditirani zavod in akreditirani študijski program vpisana v ustrezni evidenci samostojnih visokošolskih zavodov.

ŠOLA ZA RISANJE IN SLIKANJE / Arthouse- College of Visual Arts
AUT VIAM INVENIAM AUT FACIAM!

Merila ob omejitvi vpisa
Pri morebitni omejitvi vpisa bi se upoštevalo: splošni uspeh dosežen pri maturi, poklicni maturi, zaključnem
izpitu ali spričevalu četrtega letnika (5% točk); učni uspeh v zadnjemm letniku srednje šole (5 % točk) in
portfolio z likovnimi deli (90% točk)
Dokončanje in nadaljevanje 1. stopenjskega študija
Dokončanje študija: diploma- priprava, predstavitev in zagovor teoretske diplomske naloge in diplomskih del
Nadaljevanje študija: magistrski študij Šole za risanje in slikanje (1 leto oziroma 2 semestra) ali drugi sorodni
likovni visokošolski študiji

ŠOLA ZA RISANJE IN SLIKANJE - Arthouse- College of Visual Arts, samostojni visokošolski zavod, Ljubljana
KONTAKT: arthouse2012@gmail.com / POŠTA: Devova 18, 1000 Ljubljana / URADNE URE: po dogovoru
INFO: www.arthouse-si / FB: www.facebook.com/arthouse.college www.facebook.com/arthouse.ljubljana
Šola za risanje in slikanje izvaja 1. stopenjski in 2. stopenjski študijski program Slikarstvo (slikarstvo, lepe umetnosti in moderne vizualne
prakse) po sistemu 8 semestrov + 2 semestra (240 + 60 ECTS). Pri Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije
sta akreditirani zavod in akreditirani študijski program vpisana v ustrezni evidenci samostojnih visokošolskih zavodov.

Mariborska cesta 2
3000 Celje
Tel: +386 3 428 79 00
Mob. št.: 031/328 699
Fax: +386 3 428 79 06
E-pošta: info@vspi.si
URL: http://www.vspi.si

Informativni dnevi za izredni študij (Mariborska c. 2, Celje, 1. nadstropje):
- petek, 12. 2. 2016, ob 16. uri;
- sobota, 13. 2. 2016, ob 10. uri;
- četrtek, 25. 8. 2016, ob 16. uri;
- četrtek, 15. 9. 2016, ob 16. uri.
Visoka šola za proizvodno inženirstvo izvaja visokošolski strokovni študijski program prve
stopnje Sodobno proizvodno inženirstvo:
Prijavni in vpisni roki:
• 1. prijavni rok: od 5. 2. do 11. 3. 2016. Vpis sprejetih kandidatov bo od 25. 7. do 5.
8. 2016.
• 2. prijavni rok: od 16. 8. do 31. 8. 2016. Vpis sprejetih kandidatov bo od 7. 9. do 16.
9. 2016.
• 3. prijavni rok: od 19. 9. do 5. 10. 2016. Vpis sprejetih kandidatov bo do 11. 10.
2016.
Način prijave
Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ
http://portal.evs.gov.si/prijava/. Če se kandidat prijavlja:
1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja,
temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora
priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi
označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave
za vpis).
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom),
mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga
s prilogami priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu
zavodu.
Kot pravočasna se upošteva 1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim
podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka in 2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ,
natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in
priporočeno poslana visokošolskemu zavodu do zaključka prijavnega roka.

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
SODOBNO PROIZVODNO INŽENIRSTVO
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS
Vpisni pogoji
Pogoj za vpis v 1. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Sodobno
proizvodno inženirstvo je opravljen/a:
zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu;
poklicna matura ali
matura.
V primeru prijave večjega števila kandidatov od razpisanih vpisnih mest bo sprejet sklep o
omejitvi vpisa, tako da bodo kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma maturi (60 %
točk),
splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole (40 % točk).
Način študija
Visoka šola izvaja samo izredni študij, ki je prilagojen zaposlenim študentom. Organizirane
oblike pedagoškega dela bodo potekale med tednom v popoldanskem času in ob sobotah
dopoldne. Praviloma bodo predmeti potekali zaporedno oz. največ dva predmeta vzporedno.
Vpisna mesta

Študijski program

Sodobno proizvodno inženirstvo - visokošolski
strokovni program

Število vpisnih mest
za državljane RS in
državljane držav EU

Redni
-

Izredni
60

Število vpisnih
mest za Slovence
brez slovenskega
državljanstva in
tuje državljane
držav nečlanic EU

Redni
-

Izredni
30

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
Prijavni rok: od 16. 8. do 23. 9. 2016.
Način prijave
Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ
http://portal.evs.gov.si/prijava/. Če se kandidat prijavlja:
1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja,
temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora
priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi
označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave
za vpis).
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom),
mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga
s prilogami priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu
zavodu.

Kot pravočasna se upošteva 1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim
podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka in 2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ,
natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in
priporočeno poslana visokošolskemu zavodu do zaključka prijavnega roka.
VPIS V 2. IN 3. LETNIK:
V 2. letnik se lahko vpišejo diplomanti višješolskega strokovnega študijskega programa
Strojništvo, če izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni študijski program Sodobno
proizvodno inženirstvo. Določijo se jim diferencialni izpiti iz znanj, ki jih niso pridobili v
predhodnem študijskem programu in jih morajo opraviti pred vpisom v 3. letnik. V 2. in 3.
letniku se jim lahko priznajo nekateri strokovni predmeti glede na strokovna znanja, ki so jih
pridobili v predhodnem študijskem programu.
Študenti sorodnih visokošolskih strokovnih študijskih programov in univerzitetnih študijskih
programov s širšega področja tehniških ved in sorodnih visokošolskih strokovnih in
univerzitetnih študijskih programov prve stopnje s širšega področja tehniških ved, ki
izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolske strokovne študijske programe prve stopnje, lahko
na podlagi predloženih dokazil preidejo v ustrezni letnik visokošolskega strokovnega
študijskega programa 1. stopnje Sodobno proizvodno inženirstvo. Določijo se jim manjkajoče
obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
Dodatne informacije kandidati prejmejo v Referatu za študentske in študijske zadeve VŠPI.
Če bo prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih mest, bo pri izbiri upoštevana povprečna
ocena opravljenih izpitov v predhodnem študijskem programu.
Vpisna mesta
Študijski program

Sodobno proizvodno inženirstvo VS (2. letnik) – program prve
stopnje
Sodobno proizvodno inženirstvo VS (3. letnik) – program prve
stopnje

Redni

Izredni

-

40
20

Ljubljana, 08. 11. 2015

RAZPIS ZA VPIS V DODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME
ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017

VISOKA POSLOVNA ŠOLA ERUDIO
Sedež: Litostrojska cesta 40, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 548 37 66
Gsm: 031 383 064
Faks.: 01 515 27 70
E-pošta: referat@vps.erudio.si
Spletna stran: www.vps.erudio.si

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE

PODJETNIŠTVO IN MEDNARODNO POSLOVANJE

Kraj izvajanja študijskega programa: LJUBLJANA
Trajanje študija: 3 leta (I. bolonjska stopnja)
Naslov po zaključenem študiju: v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Ur. list RS,
št. 61/06) pridobi po uspešnem zaključku študija študent oz. študentka strokovni naslov
diplomirani ekonomist (VS) / diplomirana ekonomistka (VS).
1. POGOJI ZA VPIS
V prvi letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Podjetništvo in mednarodno
poslovanje se lahko vpiše:
A. kdor je opravil maturo,
B. kdor je opravil poklicno maturo ali zaključni izpit v kateremkoli srednješolskem programu
C. kdor je pred 01. 06. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Visoka poslovna šola Erudio
Litostrojska cesta 40, 1000 Ljubljana
Tel: 01 548 37 66, gsm: 031 383 064
e-pošta: referat@erudio.si

Visoka poslovna šola ERUDIO lahko omeji vpis, če število prijav bistveno presega število razpisanih
mest. Pri omejitvi vpisa so kandidati/ke izbrani po kriteriju doseženih točk:
- splošnega učnega uspeha v tretjem in četrtem letniku (40% točk) in splošnega učnega uspeha pri
maturi oziroma poklicnem izpitu (60% točk) oz.
- splošnega uspeha pri poklicni maturi (50%) in splošnega uspeha v 3. In 4. letniku (50%).

2. NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE

Neposredno v drugi letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Podjetništvo in
mednarodno poslovanje se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil/a višješolski strokovni program,
sprejet po 01. 01. 1994, če izpolnjuje pogoje za vpis v visokošolski strokovni program. Brez dodatnih
študijskih obveznosti se lahko vpišejo diplomanti sorodnih programov, ki skladno s 6. členom Meril za
prehode, ki jih je 18. 11. 2010 sprejel Svet Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu :
1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in
2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem
prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo
na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Diplomanti ostalih programov morajo do vpisa v tretji letnik opraviti dodatne študijske obveznosti, ki
izhajajo iz razlik med programi. Te predpiše ustrezni organ VPŠ ERUDIO. V primeru omejitve vpisa
bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno višješolskega programa.
Pogoje izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini.

Neposredno v tretji letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Podjetništvo in
mednarodno poslovanje se lahko vpiše:
a. kdor je uspešno zaključil/a višješolski študij, sprejet pred 01. 01. 1994.
b. diplomanti kateregakoli visokošolskega strokovnega in univerzitetnega programa, če
izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni program.
Brez dodatnih študijskih obveznosti se lahko vpišejo diplomanti sorodnih programov, skladno s 6.
členom Meril za prehode (ki jih je 18. 11. 2010 sprejel Svet Nacionalne agencije za kakovost v
visokem šolstvu) :
1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in
2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem
prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo
na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Visoka poslovna šola Erudio
Litostrojska cesta 40, 1000 Ljubljana
Tel: 01 548 37 66, gsm: 031 383 064
e-pošta: referat@erudio.si

Diplomanti ostalih programov morajo do prijave teme diplomske naloge opraviti diferencialne izpite,
ki izhajajo iz razlik med programi. Te predpiše ustrezni organ VPŠ ERUDIO.
Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini.
Kot sorodni programi se štejejo visokošolski študijski programi s področja ekonomije in poslovnih
ved.
Visoka poslovna šola Erudio v študijskem letu 2016/2017 ponuja tudi možnost vpisa tujih študentov v
študijski program, ki se bo izvajal na daljavo.

3. PREDVIDENO ŠTEVILO PROSTIH VPISNIH MEST:
Izredni študij: 90 prostih vpisnih mest
Visoka poslovna šola ERUDIO bo izvajala tudi študij na daljavo za domače in tuje študente.
Študij na daljavo za tuje študente: 50 prostih vpisnih mest. Študij na daljavo za tuje študente bo
visoka poslovna šola Erudio izvajala v primeru, da se v program vpiše najmanj 20 študentov.

4. POSTOPKI IN ROKI ZA PRIJAVO NA RAZPIS TER IZVEDBA VPISA

Če se kandidat prijavlja:

1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč
prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati
visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti
(na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).

2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora
obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami
priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu zavodu.

Kot pravočasna se upošteva:
1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka
Visoka poslovna šola Erudio
Litostrojska cesta 40, 1000 Ljubljana
Tel: 01 548 37 66, gsm: 031 383 064
e-pošta: referat@erudio.si

in
2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem
obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana visokošolskemu zavodu do zaključka prijavnega roka
Kandidati za vpis morajo v primeru prijave brez kvalificiranega digitalnega potrdila natisnjeno in
podpisano prijavo za vpis posredovati VPŠ Erudio priporočeno po pošti v roku 5 (petih) dni po
zaključku prijavnega roka!

Kandidati, državljani RS in državljani članic Evropske unije, ki že imajo spričevala, pridobljena v tujini,
morajo skupaj s prijavo poslati overjene kopije zaključnega spričevala, spričeval zadnjih dveh letnikov
srednje šole, prevode spričeval in odločbo o nostrifikaciji oz. o priznavanju.

ROKI ZA PRIJAVO:
 rok za prvo prijavo: 09. 02. 2016 do 22. 04. 2016
 rok za drugo prijavo: 25. 04. 2016 do 30. 09. 2016
 rok za tretjo prijavo: 01. 10. 2016 do 31. 10. 2016

5. INFORMATIVNI DNEVI
FEBRUAR 2016
Petek, 05.02.2016 ob 16. uri
MAJ 2016
Petek, 06.05.2016 ob 16. uri
AVGUST 2016
Petek, 26.08.2016 ob 16. uri

SEPTEMBER 2016
Petek, 09.09.2016 ob 16. uri
Petek, 30.09.2016 ob 16. uri

E- informativni dan: vsak prvi torek v mesecu ob 15h (2.2., 1.3., 5.4., 3.5., 7.6., 6.9.) predhodni prijavi na referat@vps.erudio.si ali prek spletne strani šole na www.vps.erudio.si.
Visoka poslovna šola Erudio
Litostrojska cesta 40, 1000 Ljubljana
Tel: 01 548 37 66, gsm: 031 383 064
e-pošta: referat@erudio.si

po

Za individualne informativne pogovore ali svetovanje se lahko dogovorite prek elektronske pošte
referat@vps.erudio.si ali po telefonu 01 / 548 37 66.

Več informacij na www.vps.erudio.si.

Visoka poslovna šola Erudio
Litostrojska cesta 40, 1000 Ljubljana
Tel: 01 548 37 66, gsm: 031 383 064
e-pošta: referat@erudio.si

RAZPIS VPISA V VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM BIONIKA V
TEHNIKI
Študijsko leto 2016/2017
Informativno mesto: Vičava 1, 2250 Ptuj (Šolski center Ptuj, lokacija Vičava, III. nadstr.)
Informativni dnevi za izredni študij
-

12. 2. 2016 ob 16.00
13. 2. 2016 ob 9.00
09. 6. 2016 ob 17.00
15. 9. 2016 ob 17.00

Prijavni roki
Kandidati za vpis se na razpis prijavijo:
1. prijavni rok se odpre 12. 2. 2016
• Prijavni rok se zapre 13. 3. 2016 (do takrat je mogoče izpolniti prijavo in
elektronsko poslati oz. oddati v eVŠ).
Dodatno je kandidatom, ki so prijavo v eVŠ izpolnjevali z uporabniškim
imenom in geslom omogočeno, da natisnjen in podpisan obrazec dostavijo do18.3.
2016
2. prijavni rok se odpre 16. 8. 2016
• Prijavni rok se zapre 19. 9. 2016 (do takrat je mogoče izpolniti prijavo in
elektronsko poslati oz. oddati v eVŠ).
Dodatno je kandidatom, ki so prijavo v eVŠ izpolnjevali z uporabniškim
imenom in geslom omogočeno, da natisnjen in podpisan obrazec dostavijo do 24.9.
2016
3. prijavni rok se odpre 26. 9. 2016
• Prijavni rok se zapre 24. 10. 2016 (do takrat je mogoče izpolniti prijavo in
elektronsko poslati oz. oddati v eVŠ).
Dodatno je kandidatom, ki so prijavo v eVŠ izpolnjevali z uporabniškim
imenom in geslom omogočeno, da natisnjen in podpisan obrazec dostavijo do 29.10.
2016

Kandidat na prijavni rok lahko odda samo eno prijavo
Visoka šola na Ptuju izvaja visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Bionika v tehniki.

Način prijave
Kandidat na prijavni rok lahko odda samo eno prijavo.
Besedilo razpisa glede roka za oddajo prijave:
»Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ
http://portal.evs.gov.si/prijava/. Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, in sicer, če se
prijavlja:
1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč
prijavo za vpis v eVŠ odda do 13. marca 2016 (1. prijavni rok) ali do 19. septembra 2016
(2. prijavni rok) ali do 24. oktobra 2016 (3. prijavni rok) . Po pošti mora priporočeno
poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane z razpisom (na prilogi
mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora
obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ do 13. marca 2016 (1. prijavni rok) ali
do 19. septembra 2016 (2. prijavni rok) ali do 24. oktobra 2016 (3. prijavni rok) , nato
natisniti, podpisati in ga s prilogami, ki so zahtevane z razpisom, priporočeno poslati po
pošti pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi največ pet dni po roku, določenem
za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ.
Kot pravočasna se upošteva:
1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 13. marca
2016 (1. prijavni rok) ali do 19. septembra 2016 (2. prijavni rok) ali do 24. oktobra
2016 (3. prijavni rok)
2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do 13. marca 2016 (1. prijavni rok) ali do 19. septembra
2016 (2. prijavni rok) ali do 24. oktobra 2016 (3. prijavni rok) , natisnjena v istem besedilu,
kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in priporočeno poslana po
pošti visokošolskemu zavodu do 18. marca 2016 (1. prijavni rok) ali do 24. septembra 2016
(2. prijavni rok) ali do 29. oktobra 2016 (3. prijavni rok) .«

Natančnejša navodila o postopku in načinu prijave so objavljena na spletni strani:
http://vsp.scptuj.si/

Kandidati pošljejo izpolnjeno vlogo za vpis s prilogami po pošti na naslov: Visoka šola na Ptuju,
Vičava 1, 2250 Ptuj.

ŠTUDIJSKI PROGRAM IN VPISNI POGOJI

Trajanje študija
Študij po programu Bionika v tehniki traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk.

Vpisni pogoji
V prvi letnik visokošolskega strokovnega študijskega program Bionika v tehniki se lahko vpiše,
kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo
ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na: splošni uspeh pri zaključnem
izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi (60 točk), splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 točk).
Na Visoko šolo na Ptuju se lahko vpišejo državljani Republike Slovenije in tujci EU.
Način študija
Visoka šola na Ptuju bo izvajala izredni študij, ki je prilagojen zaposlenim študentom. Predavanja
bodo potekala med tednom, v popoldanskem času.
Vpisna mesta
Bionika v tehniki (1. letnik) – program prve
stopnje

Redni
-

Izredni
45

Nadaljevanje študija po merilih za prehode
V drugi letnik se po merilih za prehode lahko vpišejo diplomanti višješolskega strokovnega študija,
ki so končali izobraževanje za pridobitev višješolske strokovne izobrazbe sorodnih tehniških
usmeritev. Določijo se jim diferencialni izpiti iz tistih znanj, ki jih niso pridobili v predhodnem
študijskem programu. Opraviti jih morajo do vpisa v tretji letnik.

V 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Bionika v tehniki se lahko vpišejo
tudi študenti, ki so zaključili prvi letnik na drugem visokošolskem strokovnem študijskem programu
sorodne smeri. Pristojni organ visoke šole predpiše kandidatu obveznosti, ki jih mora kandidat
opraviti do vpisa v 3. letnik.

Vpisna mesta
Bionika v tehniki (2. letnik) – program prve
stopnje

Informacije
Osebno informiranje in svetovanje je možno:
-

na tel. št.: 02 78 71 829 ali 031 614 024 ali
po elektronski pošti: info-vsp@scptuj.si

Redni
-

Izredni
45

Visoka šola Ravne na Koroškem
Razpis še ni objavljen.

VISOKA ŠOLA ZA GRADBENO INŽENIRSTVO KRANJ

RAZPIS ZA VPIS V VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM GRADBENIŠTVO
ZA ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017
Visoka šola za gradbeno inženirstvo Kranj
Gorenjesavska cesta 9
4000 Kranj
Tel.: 04 236 11 22
E-pošta: referat@vsgi.si
Spletna stran: www.vsgi.si

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
GRADBENIŠTVO
Trajanje študija in pridobljen naziv
Visokošolski strokovni študijski program Gradbeništvo traja 3 leta (6 semestrov) in obsega 180
kreditnih točk po ECTS.
Diplomanti po končanem študiju pridobijo naziv diplomirani inženir gradbeništva (VS) / diplomirana
inženirka gradbeništva (VS).
Modul študija
Študijski program se v 5. semestru deli na 2 modula:
- Modul gradbene konstrukcije,
- Modul infrastruktura z ekologijo.
Vpisni pogoji
V prvi letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Gradbeništvo se lahko vpiše:
- kdor je opravil splošno maturo,
- kdor je opravil poklicno maturo ali zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem
programu,
- kdor je pred 01. 06. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:
- splošni uspeh na zaključnem izpitu, poklicni maturi ali splošni maturi
60 % točk,
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
40 % točk.
Vpisna mesta
Gradbeništvo – visokošolski študijski program

Redni
-

Izredni
35

Prijavni roki
Kandidati se lahko prijavijo v treh rokih:
1. rok: 15. 02. 2016 do 25. 02. 2016
2. rok: 21. 08. 2016 do 15. 09. 2016
3. rok: 15. 10. 2016 do 30. 10. 2016

Gorenjesavska cesta 9, 4000 Kranj, T: +386 4 236 11 22, E: info@vsgi.si

VISOKA ŠOLA ZA GRADBENO INŽENIRSTVO KRANJ

Način prijave
Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ
http://portal.evs.gov.si/prijava/. Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, in sicer, če se prijavlja:
1. s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo
za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati
visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane z razpisom (na prilogi mora biti
naveden sklic na številko prijave za vpis).
2. brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec
prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami, ki so
zahtevane z razpisom, priporočeno poslati po pošti pristojni visokošolski prijavnoinformacijski službi največ pet dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave
elektronsko v eVŠ. Kot pravočasna se upošteva pod 1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z
elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka in 2) prijava, ki je bila izpolnjena v
eVŠ do zaključka prijavnega roka, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem
oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in priporočeno poslana po pošti visokošolskemu zavodu
največ pet dni po roku.
Nadaljevanje študija po merilih za prehode z drugih programov
Prijavo za vpis v 2. ali 3. letnik kandidati prav tako oddajo preko elektronske vloge na spletnem
portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/.
Pri prehodu v 2. ali 3. letnik se kandidatom določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če
želijo nadaljevati študij na visokošolskem strokovnem študijskem programu Gradbeništvo. Te
obveznosti predpiše Komisija za priznavanje predhodne formalno in neformalno pridobljene
izobrazbe ali Komisija za študijske zadeve Visoke šole za gradbeno inženirstvo Kranj.
Način študija
Visokošolski strokovni študijski program Gradbeništvo je namenjen zaposlenim študentom, zato bodo
predavanja in izpiti potekali dvakrat tedensko v popoldanskem času in ob sobotah dopoldne.
Šolnina
Šolnina bo določena v skladu z veljavnim cenikom šole.
Informacije
Informacije o študijskem programu lahko kandidati dobijo po telefonu, elektronski pošti, na spletni
strani ali osebno v študentskem referatu Visoke šole za gradbeno inženirstvo.

Gorenjesavska cesta 9, 4000 Kranj, T: +386 4 236 11 22, E: info@vsgi.si

VISOKA ŠOLA ZA HOTELIRSTVO IN TURIZEM BLED

RAZPIS ZA VPIS V ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017 ZA DODIPLOMSKI
VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 1. STOPNJE
Naslov:
Tel. referat:
Tel. dekanat:
GSM:
Faks:
E-pošta:
Spletna stran:
Informativno mesto:

Prešernova cesta 32, 4260 Bled
08 205 59 59
08 205 59 58
040 839 683
04 574 34 30
referat@vs-bled.si
www.vs-bled.si
Prešernova 32, Bled

Informativni dnevi:
12.02.2016 ob 16.00 uri
13.02.2016 ob 11.00 uri
17.06.2016 ob 16.00 uri
02.09.2016 ob 16.00 uri
16.09.2016 ob 16.00 uri

Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled razpisuje vpis v študijsko leto 2016/2017 za
visokošolski študijski program prve stopnje Hotelirstvo in turizem.
Trajanje študija:
Smer študija
Način izvajanja študija:
Stopnja
Kraj študija

3 leta, 180 kreditnih točk (ECTS)
Hotelirstvo in turizem
izredni študij
Prva stopnja
Bled, Prešernova 32

Naslov po zaključenem študiju v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih:
Diplomirani organizator/organizatorka poslovanja v hotelirstvu in turizmu.
Prijavni roki:
Kandidati za vpis se na razpis prijavijo v treh rokih:
1. prijavni rok:
2. prijavni rok:
3. prijavni rok

od 05.02.2016 do 15.07.2016
od 18.07.2016 do 02.09.2016
od 05.09.2016 do 08.10.2016

Način prijave za vpis:
Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ
http://portal.evs.gov.si/prijava/. Če se kandidat prijavlja:

1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja,
temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora
priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi,
da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora
obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s
prilogami priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu
zavodu.
Kot pravočasna se upošteva pod 1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim
podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka in 2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ,
natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in
priporočeno poslana visokošolskemu zavodu do zaključka prijavnega roka.
K prijavi za vpis v 1. letnik (po pošti oz. prinesete osebno):
- overjeno fotokopijo spričevala 3. letnika in 4. letnika,
- overjeno fotokopijo spričevala o splošni maturi ali
- overjeno fotokopijo spričevala o poklicni maturi ali
- overjeno fotokopijo srednješolske diplome,
- overjeno fotokopijo zaključnega spričevala, pridobljenega v tujini in
- odločbo o nostrifikaciji oziroma priznanju v tujini pridobljenih spričeval.
K prijavi vpis v 2. letnik po Merilih za prehode je potrebno dostaviti (po pošti oz. prinesete
osebno):
- overjeno fotokopijo diplome višje šole (visoke šole) ali potrdila o diplomiranju,
- potrdilo o opravljenih izpitih iz katerih je razvidna možnost vpisa v 2. letnik po Merilih
za prehode,
- potrjene učne načrte.
Kandidat mora predložiti ustrezna dokazila najkasneje do 30.09.2016.
Za težave pri vstopu v elektronsko vlogo z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem:
Enotni kontaktni center državne uprave, e-naslov: ekc@gov.si, tel.: 080 2002 (od 7.00 do
16.00 ure med delavniki).
Za ostala vprašanja pri izpolnjevanju e-obrazca prijave:
Podpora eVŠ, e-naslov: evs-prijava.mizs@gov.si, tel.:01/478 46 59 (od 9.00 do 16.00 ure med
delavniki v času odprtih prijavnih rokov).
Vpisni pogoji:
1. Pogoj za vpis v 1. letnik
Opravljena splošna matura, poklicna matura ali zaključni izpit po ustreznem programu za
pridobitev srednje strokovne izobrazbe in zaključen katerikoli štiriletni srednješolski program.
V primeru omejitve vpisa v 1. letnik bodo kandidati izbrani glede na:
- oceno splošnega uspeha pri splošni maturi in
60%
40%
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
50%
- oceno splošnega uspeha pri poklicni maturi ali
40%
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
10%
- uspeh pri maturitetnem predmetu
40%
- oceno splošnega uspeha zaključnem izpitu in
40%
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
20%
- uspeh pri maturitetnem predmetu

Vpisna mesta:
Hotelirstvo in turizem - izredni študij

EU
70
Prvi letnik študija se bo izvajal v primeru, da bo v pisanih najmanj 35 študentov.

tujci
10

2. Pogoj za vpis v 2. letnik po Merilih za prehode je:
- zaključen višješolski študijski program Gostinstvo in turizem ali
- zaključen katerikoli sorodni študijski program ali
- priznanih 45 KT iz 1. letnika visokošolskega študijskega programa Hotelirstvo in
turizem (v skladu s 111. členom statuta VŠHTB).
Komisija za priznavanje in vrednotenje izobraževanja kandidatom določi manjkajoče
obveznosti, ki jih morajo opraviti.
Vpisna mesta:
Hotelirstvo in turizem - (2. letnik po Merilih za prehode) izredni študij
EU
tujci
70
10

Drugi letnik študija se bo izvajal v primeru, da bo vpisanih najmanj 20 študentov.

VISOKA ŠOLA ZA RAČUNOVODSTVO
Sedež: Stegne 21c, 1000 Ljubljana
Telefon: 059 090 960
Fax: 059 090 962
e-mail: info@vsr.si
spletna stran: www.vsr.si
Sprejeto dne 1.12.2015 na 32. seji senata.
Informativni dnevi:
22.2.2016 ob 16 uri
21.3.2016 ob 16 uri
18.4.2016 ob 16 uri
16.5.2016 ob 16 uri
30.5.2016 ob 16 uri
6.6.2016 ob 16 uri
13.6.2016 ob 16 uri
20.6.2016 ob 16 uri
27.6.2016 ob 16 uri
29.8.2016 ob 16 uri
5.9.2016 ob 16 uri
12.9.2016 ob 16 uri
19.6.2016 ob 16 uri
26.9.2016 ob 16 uri
3.10.2016 ob 16 uri
10.10.2016 ob 16 uri
17.10.2016 ob 16 uri

Informacije o študijskem programu lahko dobite po telefonu, elektronski pošti in na spletnih
straneh šole ali pa se oglasite v referatu v času uradnih ur v ponedeljek in torek od 14.00 do
16.30 ure.
Visoka šola za računovodstvo je samostojni visokošolski zavod, ki izvaja
1. VISOKOŠOLSKI
STROKOVNI
RAČUNOVODSTVO

ŠTUDIJSKI

PROGRAM

PRVE

STOPNJE

Način izvedbe študija:
Redni in izredni študij.
Razpisana mesta:
Redni študij: 70 študentov (v vsaki letnik)
Izredni študij:
- V Ljubljani: 70 študentov (v vsaki letnik)

Redni študij se izvaja na sedežu šole (pogoj: vpisanih najmanj 20 študentov), izredni študij se
izvaja:
-

na sedežu šole.

Trajanje študija:
Študij traja 3 leta.
Število kreditnih točk (KT) in študijske obveznosti:
180 Kreditnih točk po ECTS (22 obveznih predmetov; 5 izbirnih predmetov; praktično
usposabljanje; strokovna praksa v podjetju in diplomsko delo).

Po končanem študiju si boste pridobili strokovni naslov diplomirani/a ekonomist/ka (VS).
Študijski proces (predavanja, vaje in druge pedagoške aktivnosti) izvajamo:
-

Na sedežu šole v Ljubljani, Stegne 21c, 1000 Ljubljana.

Pogoji za vpis:
Vpis v 1. letnik je namenjen:
Vsem, ki ste zaključili katerokoli srednjo štiriletno šolo (matura, poklicna matura ali zaključni
izpit).
Način prijave:
Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ
http://portal.evs.gov.si/prijava/. Če se kandidat prijavlja:
1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja,
temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora
priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi,
da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora
obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s
prilogami priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu
zavodu.
Kot pravočasna se upošteva pod 1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim
podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka in 2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ,
natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in
priporočeno poslana visokošolskemu zavodu do zaključka prijavnega roka.
Prijavni roki:
15.2.2016– 30.6.2016
15.8.2016 – 20.9.2016
1.10.2016 – 20.10.2016
Ob vpisu boste predložili potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis in sklenili pogodbo o
študiju.

V primeru omejitve vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:
- Splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oz. maturi
- Splošni uspeh v 3. In 4. Letniku
Nadaljevanje študija po merilih za prehode – program prve stopnje
Prehodi med visokošolskimi strokovnimi programi prve stopnje

60%
40%

Študentom drugih visokošolskih strokovnih programov in sorodnih visokošolskih strokovnih
programov prve stopnje: družbene vede (ekonomija), poslovne in upravne vede (poslovanje,
podjetništvo, management, trženje, finance, bančništvo, računovodstvo) Senat šole oz. Komisija
za študentske zadeve določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v
programu Računovodstvo.
Prehodi med univerzitetnimi študijskimi programi in visokošolskimi študijskimi
programi prve stopnje
Študentom drugih univerzitetnih študijskih programov in sorodnih univerzitetnih študijskih
programov prve stopnje: družbene vede (ekonomija), poslovne in upravne vede (poslovanje,
podjetništvo, management, trženje, finance, bančništvo, računovodstvo) Senat šole oz. Komisija
za študentske zadeve določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v
programu Računovodstvo.

Vpis v 2. letnik
Način prijave:
Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ
http://portal.evs.gov.si/prijava/. Če se kandidat prijavlja:
1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja,
temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora
priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi,
da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora
obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s
prilogami priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu
zavodu.
Kot pravočasna se upošteva pod 1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim
podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka in 2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ,
natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in
priporočeno poslana visokošolskemu zavodu do zaključka prijavnega roka.
Prijavni roki:
15.2.2016– 30.6.2016
15.8.2016 – 20.9.2016
1.10.2016 – 20.10.2016
K prijavi je potrebno predložiti dokazila (spričevalo, potrdilo o zaključeni izobrazbi). O datumih
vpisa in dodatnih dokazilih, ki jih bo potrebno predložiti bo šola kandidate pisno obvestila.
Vpisni pogoji:
Diploma višješolskega strokovnega programa po Zakonu o višješolskem strokovnem
izobraževanju.
Vsem diplomantom višješolskih študijskih programov sprejetih po letu 1994 (Zakon o
poklicnem in strokovnem izobraževanju), če izpolnjujete pogoje za vpis v visokošolski strokovni
študijski program prve stopnje. Glede na smer študija morate pred vpisom v 3. letnik opraviti še
diferencialne izpite, in sicer:
a) diplomanti iz sorodnih študijskih področij (Poslovni sekretar, Komercialist, Računovodja,
Turizem, Gostinstvo, Poštni promet) iz predmetov:
-

Ekonomika podjetja in
Uvod v računovodstvo

skupaj 18 ECTS.
b) diplomanti iz nesorodnih študijskih področij iz predmetov:

-

Ekonomika Podjetja,
Uvod v računovodstvo,
Upravljalno računovodstvo I

skupaj 27 ECTS.
Predavanja in diferencialni izpiti bodo organizirani na šoli.
Senat šole oziroma Komisija za študentske in študijske zadeve študentu upošteva tudi
predhodno opravljena izobraževanja in pridobljena znanja.
Vpisna mesta

Računovodstvo VS (2. Letnik)program prve stopnje
- Ljubljana

Redni

Izredni

20

20

Vpis v 3. letnik
Način prijave:
Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ
http://portal.evs.gov.si/prijava/. Če se kandidat prijavlja:
1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja,
temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora
priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi,
da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora
obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s
prilogami priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu
zavodu.
Kot pravočasna se upošteva pod 1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim
podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka in 2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ,
natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in
priporočeno poslana visokošolskemu zavodu do zaključka prijavnega roka.

Prijavni roki:
15.2.2016– 30.6.2016
15.8.2016 – 20.9.2016
1.10.2016 – 20.10.2016

K prijavi je potrebno predložiti dokazila (spričevalo, potrdilo o zaključeni izobrazbi). O datumih
vpisa in dodatnih dokazilih, ki jih bo potrebno predložiti bo šola kandidate pisno obvestila.
Vpisni pogoji
Vpišejo se lahko diplomanti višješolskega študijskega programa, sprejetega pred letom 1994.
Glede na smer študija morate med študijem opraviti še diferencialne izpite, in sicer:
a) diplomanti iz sorodnih študijskih področij (družbene vede (ekonomija), poslovne in upravne
vede (poslovanje, podjetništvo, management, trženje, finance, bančništvo, računovodstvo)
predmetov
-

Stroškovno računovodstvo in
Finančno računovodstvo

skupaj 12 ECTS.
b) diplomanti višješolskih programov iz drugih strokovnih področij, iz predmetov

-

Ekonomika podjetja,
Uvod v računovodstvo in
Upravljalno računovodstvo I,

skupaj 27 ECTS.
Vpišejo se lahko tudi študenti visokošolskih strokovnih programov ekonomskega in poslovnega
področja ter sorodnih družboslovnih področij (programi, sprejeti pred 11.6.2004), ki imajo
opravljene študijske obveznosti prvih dveh letnikov v obsegu 120 KT.
Predavanja in diferencialni izpiti bodo organizirani na šoli.
Vpisna mesta

Računovodstvo VS (2. Letnik)program prve stopnje
- Ljubljana

Redni

Izredni

20

20

RAZPIS ZA VPIS ZA ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017:
VISOKA ŠOLA ZA STORITVE V LJUBLJANI
Cesta na Brdo 69, 1000 Ljubljana
Visoka šola za storitve izvaja visokošolska strokovna študijska programa prve bolonjske
stopnje KOZMETIKA in FOTOGRAFIJA ter delne študije – module v obeh programih.
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE KOZMETIKA
Oddelek za kozmetiko
Referat za študentske zadeve: Gerbičeva 51a, Ljubljana.
Tel. (01) 283 17 00; e-mail: info@vist.si; kozmetika@vist.si; http://www.vist.si/.
Kraj izvajanja študijskega programa Kozmetika: Ljubljana (Gerbičeva 51a, Tržaška 32).
Trajanje študija in pridobljeni naziv
Visokošolski strokovni študijski program Kozmetika traja tri leta (6 semestrov) in obsega
skupaj 180 kreditnih točk po ECTS.
Diplomanti pridobijo strokovni naslov diplomirani kozmetik (VS) oz. diplomirana
kozmetičarka (VS).
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Kozmetika se lahko vpiše, kdor je opravil poklicno
maturo, splošno maturo ali zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.
Možen je tudi prehod iz sorodnih programov v skladu s študijskim programom.
Vpisujemo tudi tuje študente (prednostno EU državljane, v primeru prostih mest pa tudi ostale)
in na podlagi predhodnega dogovora tudi študente s posebnimi potrebami.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na splošni uspeh pri
zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi (do 60% točk) in splošni uspeh v 3.
in 4. letniku (do 40 % točk).
Za študentke in študente, ki nimajo predhodne kozmetične izobrazbe, šola organizira uvajalni
seminar iz kozmetične nege.
Vpisna mesta
Kozmetika

Redni
70

Izredni
70

Nadaljevanje študija po merilih za prehode z drugih programov
Za vpis v 2. oz. 3. letnik po merilih za prehode se kandidati prijavijo preko elektronske vloge
na spletnem portalu eVŠ, kot je opisano v poglavju Način prijave od 10.2.2016 do 30.9.2016.
Število prostih mest za vpis po merilih za prehode je 15 v vsakega od letnikov.
Pri prehodu v 2. oz. 3. letnik se kandidatom določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo
opraviti, če želijo nadaljevati študij na visokošolskem strokovnem študijskem programu
Kozmetika. Do pristopa na izpite iz drugega letnika morajo opraviti diferencialne izpite iz
predmetov prvega letnika, pri prehodu v 3. letnik pa iz predmetov prvega in drugega letnika
visokošolskega strokovnega programa Kozmetika. Natančnejše informacije dobijo kandidati
na Visoki šoli za storitve.

DELI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA KOZMETIKA (MODULI)
V okviru triletnega visokošolskega strokovnega programa Kozmetika so možni tudi delni študiji
v modulih Aromaterapija (50 ECTS), Manikura in pedikura (35 ECTS), Podjetništvo v kozmetiki
(35 ECTS), Refleksoterapija (44 ECTS), Vizažistične tehnike in maskerstvo (46 ECTS), Zdrav
način življenja (70 ECTS). Trajanje študija v delih študijskega programa je odvisen od
izbranega modula.
Informativno mesto in informativni dnevi:
 Za program Kozmetika: Oddelek za kozmetiko, Tržaška 32 (vhod s Šestove ulice, 2.
nadstropje), Ljubljana
- petek, 12.2.2016 ob 12.00 in 17.00 uri
- sobota, 13.2.2016 ob 10.00 uri
- četrtek, 16.6.2016 ob 17.00 uri
- četrtek, 1.9.2016 ob 17.00 uri
- četrtek, 15.9.2016 ob 17.00 uri
Informacije o študijskem programu lahko kandidati dobijo po telefonu, elektronski pošti, na
spletni strani www.vist.si ali osebno v študentskem referatu Oddelka za kozmetiko.
Prijavni roki:
1. prijavni rok: od 5.2.2016 do 8.3.2016
2. prijavni rok: od 9.3.2016 do 25.6.2016
3. prijavni rok: od 29.6.2016 do 31.8.2016
4. prijavni rok: od 1.9.2016 do 30.9.2016
5. prijavni rok: od 1.10.2016 do 15.10.2016
Če bodo po 5. prijavnem roku še prosta vpisna mesta, se prijave sprejemajo še do
konca meseca, tako da bo vpis zaključen do 30.10.2016.

Način prijave
Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ
http://portal.evs.gov.si/prijava/. Če se kandidat prijavlja:
1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja,
temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora
priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi,
da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora
obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s
prilogami priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu
zavodu.
Kot pravočasna se upošteva pod 1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim
podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka in 2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ,
natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in
priporočeno poslana visokošolskemu zavodu do zaključka prijavnega roka.
Vpisi bodo potekali v referatu oddelka od 7.3.2016 dalje do zapolnitve prostih mest.
Šolnina bo določena v skladu z veljavnim cenikom šole.

Podatki o zahtevanih prilogah k prijavi za vpis:
K prijavi je potrebno priložiti:


Spričevalo 3. letnika srednje šole
Ustrezno dokazilo je overjena kopija spričevala ali original. Iz spričevala morajo biti vidni
podatki o kandidatu, srednješolski zavod, ime šolskega programa in datum zaključka
letnika. Priloga je ob prijavi neobvezna, kandidat pa jo mora predložiti najkasneje do
15.9.2016.*



Spričevalo 4. letnika srednje šole
Ustrezno dokazilo je overjena kopija spričevala ali original. Iz spričevala morajo biti vidni
podatki o kandidatu, srednješolski zavod, ime šolskega programa in datum zaključka
letnika. Priloga je ob prijavi neobvezna, kandidat pa jo mora predložiti najkasneje do
15.9.2016.*



Potrdilo o opravljeni maturi
Ustrezno dokazilo je original ali overjena kopija potrdila o opravljeni splošni maturi oz.
poklicni maturi oz. zaključnem izpitu. Iz dokumenta morajo biti razvidni podatki o
kandidatu, podatki o vseh opravljenih predmetih z navedbo ocen ter datum zaključka
šolanja. Priloga je ob prijavi neobvezna, kandidat pa jo mora predložiti najkasneje do
15.9.2016.*

Za prehode iz drugih dodiplomskih študijev še dodatno:


Potrdilo o opravljenih obveznostih na študiju, s katerega kandidat prehaja
Original ali overjeno fotokopijo potrdila o opravljenih izpitih (iz dokumenta morajo biti
razvidni podatki o študentu, povprečna ocena študija ter podatki o vseh opravljenih
študijskih obveznostih z navedbo ocen). Priloga je ob prijavi neobvezna, kandidat pa jo
mora predložiti najkasneje do 1.10.2016.*

*Kandidati, ki se vpišejo po 30.9.2016, navedene priloge lahko predložijo do 31.10.2016.
Priloge je potrebno poslati ali osebno dostaviti na naslov:
VISOKA ŠOLA ZA STORITVE V LJUBLJANI
Oddelek za kozmetiko - referat
Gerbičeva 51a
1000 Ljubljana.

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE FOTOGRAFIJA
Oddelek za fotografijo
Referat za študentske zadeve: Vodnikova 126, Ljubljana.
Tel. (0590) 12 509; e-mail: info@vist.si; fotografija@vist.si, http://fotografija.vist.si
Kraj izvajanja študijskega programa Fotografija: Ljubljana (Vodnikova 126).
Trajanje študija in pridobljeni naziv
Visokošolski strokovni študijski program Fotografija traja tri leta (6 semestrov) in obsega
skupaj 180 kreditnih točk po ECTS.
Diplomanti pridobijo strokovni naslov diplomirani fotograf (VS) oz. diplomirana fotografinja
(VS).
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Fotografija se lahko vpiše, kdor je opravil poklicno
maturo, splošno maturo ali zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus nadarjenosti za študij fotografije.
Možen je tudi prehod iz sorodnih programov v skladu s študijskim programom.
Vpisujemo tudi tuje študente (prednostno EU državljane, v primeru prostih mest pa tudi ostale)
in na podlagi predhodnega dogovora tudi študente s posebnimi potrebami.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na splošni uspeh pri
zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi (do 10 % točk), splošni uspeh v 3. in
4. letniku srednje šole (do 20 % točk) in ocene pri preizkusu nadarjenosti do 70 % točk.
Preizkus nadarjenosti
Preizkus nadarjenosti sestavljata pregled portfolia, ki ga kandidat predloži vsaj 3 dni pred
preizkusom (ocenjuje se posluh za likovno in prostorsko dojemanje in izražanje, definiranost
motiva, prepoznavnost sporočila, tehnična izvedba) ter zagovora (ocenjuje se motiviranost za
študij fotografije, zagovor portfolia, ustvarjalni in tehnični potencial za študij in profesionalno
delo na področju fotografije, splošno razgledanost in razgledanost na področju vizualnih
umetnosti in medijev).
Preizkusi nadarjenosti bodo potekali v času od 15.3. do 17.3.2016 in od 24.5. do 26.5.2016.
Če bodo po končanem izbirnem postopku še prosta mesta, bodo preizkusi nadarjenosti možni
še 22.6., 24.8. in 21.9.2016. Če se ugotovi potreba po dodatnem terminu preizkusa
nadarjenosti, se le-ta opravi individualno, v dogovoru s študentom. Preizkus velja samo za
tekoče študijsko leto.
Vpisna mesta
Fotografija

Redni
45

Izredni
45

Nadaljevanje študija po merilih za prehode z drugih programov
Za vpis v 2. oz. 3. letnik po merilih za prehode se kandidati prijavijo preko elektronske pošte
vloge na spletnem portalu eVŠ, kot je opisano v poglavju Način prijave od 10.2.2016 do
30.9.2016. Število prostih mest za vpis po merilih za prehode je 15 v vsakega od letnikov.
Pri prehodu v 2. oz. 3. letnik se kandidatom določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo
opraviti, če želijo nadaljevati študij na visokošolskem strokovnem študijskem programu
Fotografija. Do pristopa na izpite iz drugega letnika morajo opraviti diferencialne izpite iz
predmetov prvega letnika, pri prehodu v 3. letnik pa iz predmetov prvega in drugega letnika
visokošolskega strokovnega programa Fotografija. Natančnejše informacije dobijo kandidati
na Visoki šoli za storitve.

DELI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA FOTOGRAFIJA (MODULI)
V okviru triletnega visokošolskega strokovnega programa Fotografija so možni tudi delni študiji
v modulih Fotografske tehnike (38 ECTS), Reklamna in modna fotografija (41 ECTS),
Avtorska fotografija (59 ECTS), Multimedijska fotografija (45 ECTS), Novinarska fotografija
(41 ECTS). Trajanje študija v delih študijskega programa je odvisno od izbranega modula.
Informativno mesto in informativni dnevi:
 Za program Fotografija: Oddelek za fotografijo, Vodnikova 126, 1000 Ljubljana,
- petek, 12.2.2016 ob 17. uri
- sobota, 13.2.2016 ob 11. uri
- sreda, 15.6.2016 ob 17. uri
- sreda, 7.9.2016 ob 17. uri.
Informacije o študijskem programu lahko kandidati dobijo po telefonu, elektronski pošti, na
spletni strani www.vist.si ali osebno v študentskem referatu Oddelka za fotografijo.

Prijavni roki:
1. prijavni rok: od 5.2.2016 do 8.3.2016
2. prijavni rok: od 9.3.2016 do 25.6.2016
3. prijavni rok: od 29.6.2016 do 31.8.2016
4. prijavni rok: od 1.9.2016 do 30.9.2016
5. prijavni rok: od 1.10.2016 do 15.10.2016
Če bodo po 5. prijavnem roku še prosta vpisna mesta, se prijave sprejemajo še do
konca meseca, tako da bo vpis zaključen do 30.10.2016.

Način prijave
Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ
http://portal.evs.gov.si/prijava/. Če se kandidat prijavlja:
1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja,
temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora
priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi,
da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora
obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s
prilogami priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu
zavodu.
Kot pravočasna se upošteva pod 1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim
podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka in 2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ,
natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in
priporočeno poslana visokošolskemu zavodu do zaključka prijavnega roka.
Vpisi bodo potekali v referatu oddelka od 7.3.2016 dalje do zapolnitve prostih mest.
Šolnina bo določena v skladu z veljavnim cenikom šole.
Podatki o zahtevanih prilogah k prijavi za vpis:

K prijavi je potrebno priložiti:


Spričevalo 3. letnika srednje šole
Ustrezno dokazilo je overjena kopija spričevala ali original. Iz spričevala morajo biti vidni
podatki o kandidatu, srednješolski zavod, ime šolskega programa in datum zaključka
letnika. Priloga je ob prijavi neobvezna, kandidat pa jo mora predložiti najkasneje do
15.9.2016.*



Spričevalo 4. letnika srednje šole
Ustrezno dokazilo je overjena kopija spričevala ali original. Iz spričevala morajo biti vidni
podatki o kandidatu, srednješolski zavod, ime šolskega programa in datum zaključka
letnika. Priloga je ob prijavi neobvezna, kandidat pa jo mora predložiti najkasneje do
15.9.2016.*



Potrdilo o opravljeni maturi
Ustrezno dokazilo je original ali overjena kopija potrdila o opravljeni splošni maturi oz.
poklicni maturi oz. zaključnem izpitu. Iz dokumenta morajo biti razvidni podatki o
kandidatu, podatki o vseh opravljenih predmetih z navedbo ocen ter datum zaključka
šolanja. Priloga je ob prijavi neobvezna, kandidat pa jo mora predložiti najkasneje do
15.9.2016.*



Portfolio in življenjepis
Kandidat ob podpisu pogodbe ali naknadno po pošti predloži portfolio s svojimi deli ter
kratek življenjepis. Portfolio naj bo sestavljen iz vsaj 10 fotografskih del v poljubni
fotografski tehniki. Format naj ne bo manjši kot 10 x 15 cm in ne večji kot 40 x 60 cm.
Dodatno lahko kandidat predloži do 10 poljubnih likovnih del, za katera meni, da izražajo
njegovo kreativnost oziroma nadarjenost. Priloga je ob prijavi neobvezna, kandidat pa jo
mora predložiti najmanj tri dni pred razpisanim terminom za preizkus nadarjenosti.*

Za prehode iz drugih dodiplomskih študijev še dodatno:


Potrdilo o opravljenih obveznostih na študiju, s katerega kandidat prehaja
Original ali overjeno fotokopijo potrdila o opravljenih izpitih (iz dokumenta morajo biti
razvidni podatki o študentu, povprečna ocena študija ter podatki o vseh opravljenih
študijskih obveznostih z navedbo ocen). Priloga je ob prijavi neobvezna, kandidat pa jo
mora predložiti najkasneje do 1.10.2016.*

*Kandidati, ki se vpišejo po 30.9.2016, navedene priloge lahko predložijo do 31.10.2016.

Priloge je potrebno poslati ali osebno dostaviti na naslov:
VISOKA ŠOLA ZA STORITVE V LJUBLJANI
Oddelek za fotografijo - referat
Vodnikova 126
1000 Ljubljana.

Ljubljana, 08. 11. 2015

RAZPIS ZA VPIS V DODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME
ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017
VISOKA ŠOLA ZA TRAJNOSTNI TURIZEM
Sedež: Litostrojska cesta 40, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 548 37 66
Gsm: 031 383 064
Faks.: 01 515 27 70
E-pošta: referat@vitt.erudio.si
Spletna stran: www.vitt.erudio.si

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE

DEDIŠČINSKI IN KULINARIČNI TURIZEM

Kraj izvajanja študijskega programa: LJUBLJANA
Trajanje študija: 3 leta (I. bolonjska stopnja)
Naslov po zaključenem študiju: v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Ur. list RS, št.
61/06) pridobi po uspešnem zaključku študija študent oz. študentka strokovni naslov
diplomirani organizator trajnostnega turizma (VS) / diplomirana organizatorka trajnostnega turizma
(VS).
1. POGOJI ZA VPIS
V prvi letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Dediščinski in kulinarični turizem se lahko
vpiše:
A. kdor je opravil maturo,
B. kdor je opravil poklicno maturo ali zaključni izpit v kateremkoli srednješolskem programu
C. kdor je pred 01. 06. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Visoka šola za trajnostni turizem lahko omeji vpis, če število prijav bistveno presega število razpisanih
mest. Pri omejitvi vpisa so kandidati/ke iz točk A. in C. izbrani po kriteriju:
doseženih točk splošnega učnega uspeha v tretjem in četrtem letniku (40% točk) in
splošnega učnega uspeha pri maturi oziroma poklicnem izpitu (60% točk).

Kandidati iz točke B. pa bodo izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi (50% točk) in
splošni uspeh v 3. in 4. letniku (50% točk).

2. NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE

Neposredno v drugi letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Dediščinski in kulinarični
turizem se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil/a višješolski strokovni program, sprejet po 01. 01. 1994,
če izpolnjuje pogoje za vpis v visokošolski strokovni program. Brez dodatnih študijskih obveznosti se
lahko vpišejo diplomanti sorodnih programov, ki skladno s 6. členom Meril za prehode, ki jih je 18. 11.
2010 sprejel Svet Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu:
1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in
2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem
prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na
obvezne predmete drugega študijskega programa.
Diplomanti ostalih programov morajo do vpisa v tretji letnik opraviti dodatne študijske obveznosti, ki
izhajajo iz razlik med programi. Te predpiše ustrezni organ VITT ERUDIO. V primeru omejitve vpisa bodo
kandidati izbrani glede na povprečno oceno višješolskega programa.
Pogoje izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini.

Neposredno v tretji letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Dediščinski in kulinarični
turizem se lahko vpiše:
a. kdor je uspešno zaključil/a višješolski študij, sprejet pred 01. 01. 1994.
b. diplomanti kateregakoli visokošolskega strokovnega in univerzitetnega programa, če
izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni program.
Brez dodatnih študijskih obveznosti se lahko vpišejo diplomanti sorodnih programov, skladno s 6.
členom Meril za prehode (ki jih je 18. 11. 2010 sprejel Svet Nacionalne agencije za kakovost v visokem
šolstvu):
1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in
2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem
prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na
obvezne predmete drugega študijskega programa.

Diplomanti ostalih programov morajo do prijave teme diplomske naloge opraviti diferencialne izpite, ki
izhajajo iz razlik med programi. Te predpiše ustrezni organ VITT ERUDIO.
Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini.

Kot sorodni programi se štejejo visokošolski študijski programi s področja turizma.
Visoka šola za trajnostni turizem v študijskem letu 2016/2017 ne bo vpisovala tujcev.

3. PREDVIDENO ŠTEVILO PROSTIH VPISNIH MEST:
Smer

Prosta vpisna mesta izredni
študij

Turizem v naravi in dediščinski
turizem
Kulinarični turizem in
protokolarni dogodki

50
20

Smer študija izberejo kandidati ob vpisu. Študijska smer se izvede, če jo izbere vsaj 8 študentov.

4. POSTOPKI IN ROKI ZA PRIJAVO NA RAZPIS TER IZVEDBA VPISA

Prijavo za vpis kandidat odda
http://portal.evs.gov.si/prijava/.

preko

elektronske

vloge

na

spletnem

portalu

eVŠ

Če se kandidat prijavlja:
1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom: natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo
za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati
visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na
prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdil (z uporabniškim imenom in geslom): mora obrazec
prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno
poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu zavodu.
Kot pravočasna se upošteva:

1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka,
2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem
obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana visokošolskemu zavodu do zaključka prijavnega roka.

Kandidati za vpis morajo v primeru prijave brez kvalificiranega digitalnega potrdila natisnjeno
in podpisano prijavo za vpis posredovati VITT Erudio priporočeno po pošti v roku 5 (petih) dni
po zaključku prijavnega roka!

ROKI ZA PRIJAVO:
 rok za prvo prijavo: 09. 02. 2016 do 22. 04. 2016
 rok za drugo prijavo: 25. 04. 2016 do 30. 09. 2016
 rok za tretjo prijavo: 01. 10. 2016 do 31. 10. 2016

5. INFORMATIVNI DNEVI
FEBRUAR 2016
Petek, 05.02.2016 ob 17. uri
MAJ 2016
Petek, 06.05.2016 ob 17. uri
AVGUST 2016
Petek, 26.08.2016 ob 17. uri
SEPTEMBER 2016
Petek, 09.09.2016 ob 17. uri
Petek, 30.09.2016 ob 17. uri

E- informativni dan: vsak prvi torek v mesecu ob 15h (2.2., 1.3., 5.4., 3.5., 7.6., 6.9.) - po predhodni
prijavi na referat@vitt.erudio.si ali prek spletne strani šole na www.vps.erudio.si.
Za individualne informativne pogovore ali svetovanje se lahko dogovorite prek elektronske pošte
referat@vitt.erudio.si ali po telefonu 01 / 548 37 66.

Več informacij na www.vitt.erudio.si.

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (ZVis, Ur.l. RS, št. 32/2012-UPB7, 40/2012-ZUJF,
57/2012-ZPCP-2D), Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Uradni
list RS, št. 7/2010, 3/2011, 6/2012, 7/2013, 6/2014, 5/2015), Statuta Visoke šole za
upravljanje podeželja Grm Novo mesto in sklepa Senata Visoke šole za upravljanje
podeželja Grm Novo mesto št. 2.1, sprejetega na 10. dopisni seji dne 22. 12. 2015 objavlja
RAZPIS ZA VPIS
NA DODIPLOMSKI VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
UPRAVLJANJE PODEŢELJA - I. STOPNJE
študijsko leto 2016/2017
1. Ime visokošolskega zavoda in njegov naslov:
Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, Sevno 13, 8000 Novo mesto
Telefon: 07 39 34 706
Fax: 07 39 34 710
E-pošta: info@vsgrm.unm.si
Spletna stran: vsgrm.unm.si
2. Naziv študijskega programa:
Dodiplomski visokošolski strokovni študijski program – I. stopnje Upravljanje podeţelja
3. Kraj izvajanja študijskega programa:
Študijski program se bo v celoti izvajal na sedežu zavoda.
4. Trajanje študija:
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk (ECTS).
5. Strokovni naslov:
Diplomant dobi strokovni naziv diplomirani inženir upravljanja podeželja oz. diplomirana
inženirka upravljanja podeželja.
6. Pogoji za vpis in število prostih mest, skupaj za drţavljane Republike Slovenije in
drţavljane drţav Evropske unije, ločeno za redni in izredni študij:
Vpis v 1. letnik:
V 1. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Upravljanje podeželja se lahko
vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo ali zaključni izpit v kateremkoli srednješolskem
programu,
c) kdor je pred 01.06.1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na splošni uspeh pri poklicni maturi
(40% točk), splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40% točk) in uspeh pri izpitu iz maturitetnega
predmeta (20% točk).
Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini.

Visoka šola za upravljanje podeţelja Grm Novo mesto
Sevno 13, 8000 Novo mesto, T: 07 39 34 731, F: 07 39 34 710, E: info@vsgrm.unm.si, W: vsgrm.unm.si

Vpisna mesta za vpis v 1. letnik:
Redni

Izredni

-

60

Upravljanje podeželja VS (1. letnik) – program prve stopnje

Vpis po merilih za prehode:
Neposredno v 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje
Upravljanje podeželja se lahko vpiše, kdor:
a. je uspešno zaključil višješolski strokovni program, sprejet po 1. 1. 1994, če izpolnjuje
pogoje za vpis v visokošolski strokovni program. Pogoj za vpis v 2. letnik je opravljena
diploma višjega strokovnega študija. Vpisani študenti morajo do vpisa v tretji letnik
opraviti diferencialne izpite v obsegu največ 30 ECTS, ki izhajajo iz razlik med programi.
Te predpiše Senat visoke šole.
b. je zaključil prvi letnik v drugem visokošolskem strokovnem študijskem programu. Senat
visoke šole na podlagi pisne prošnje za prehod kandidatu predpiše obveznosti, ki jih mora
kandidatu opraviti do prijave teme diplomske naloge.
Vpisna mesta za vpis v 2. letnik po merilih za prehode:

Upravljanje podeželja VS (2. letnik) – program prve stopnje

Redni

Izredni

-

60

Če bo sprejet sklep o omejitvi opisa, bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno
predhodnega študijskega programa.
8. Postopki in roki za prijavo na razpis in za izvedbo vpisa:
Prijavni roki:
Kandidati se lahko na razpis za vpis prijavijo v treh prijavnih rokih:
1. prijavni rok: 5. 2. 2016 do 30. 6. 2016
2. prijavni rok: 1. 8. 2016 do 18. 9. 2016
3. prijavni rok: 28. 9. 2016 do 25. 10. 2016
Način prijave:
Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ
http://portal.evs.gov.si/prijava/. Če se kandidat prijavlja:
1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja,
temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora
priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi
označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko
prijave za vpis).
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora
obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s
prilogami priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu
zavodu.

Visoka šola za upravljanje podeţelja Grm Novo mesto
Sevno 13, 8000 Novo mesto, T: 07 39 34 731, F: 07 39 34 710, E: info@vsgrm.unm.si, W: vsgrm.unm.si

Kot pravočasna se upošteva pod 1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim
podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka in 2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ,
natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in
priporočeno poslana do zaključka prijavnega roka na naslov:
Visoka šola za upravljanje podeţelja Grm Novo mesto
Sevno 13
8000 Novo mesto
Kandidati bodo k vpisu pisno povabljeni in hkrati obveščeni o datumu vpisa.
9. Navedba spletne strani, kjer je objavljen študijski program:
Študijski program je objavljen na spletni strani visoke šole na vsgrm.unm.si.
10. Število prostih vpisnih mest za Slovence brez slovenskega drţavljanstva in za tujce:
Vpisna mesta za Slovence brez slovenskega drţavljanstva in za tujce za vpis v 1. letnik:
Redni
Izredni
Upravljanje podeželja VS (1. letnik) – program prve stopnje

-

30

Vpisna mesta za Slovence brez slovenskega drţavljanstva in za tujce za vpis v 2. letnik po
merilih za prehode:
Redni
Izredni
Upravljanje podeželja VS (2. letnik) – program prve stopnje

-

30

Redni

Izredni

-

15

11. Število prostih vpisnih mest za vzporedni študij:
Vpisna mesta za vzporedni študij:

Upravljanje podeželja VS – program prve stopnje

12. Druga podrobnejša navodila in informacije, pomembne za izbiro študija:
Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto je samostojni visokošolski zavod. V
študijskem letu 2015/2016 bo izvajala visokošolski strokovni študijski program prve stopnje
Upravljanje podeželja, ki se bo v celoti izvajal na sedežu zavoda.
Informativno mesto: Sevno 13, Novo mesto
Informativni dnevi: Novo mesto, Sevno 13, Novo mesto, 12. 2. 2016 ob 10.00 in ob 16.00,
13. 2. 2016 ob 10.00, 19. 5. 2016 ob 17.00, 16. 6. 2016 ob 17.00, 8. 9.
2015 ob 17.00. Visoka šola izvaja tudi mesečne informativne dneve,
datumi so redno objavljeni na spletni strani visoke šole.
Za individualno svetovanje in informacije o študijskem programu lahko povprašate po
telefonu ali elektronski pošti.

Visoka šola za upravljanje podeţelja Grm Novo mesto
Sevno 13, 8000 Novo mesto, T: 07 39 34 731, F: 07 39 34 710, E: info@vsgrm.unm.si, W: vsgrm.unm.si

VISOKOŠOLSKI ZAVOD FIZIOTERAPEVTIKA
Bogatajeva 15, 1215 Medvode, Slovenija
Študijska enota
Zdravilišče Laško, Zdraviliška cesta 6,
3270 Laško, Slovenija
Tel +386 40 88 88 70, +386 40 88 88 45
E-mail: tajnistvo@fizioterapevtika.si
Spletna stran: www.fizioterapevtika.si
Informativno mesto: FIZIOTERAPEVTIKA, Zdravilišče Laško, Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško,
Slovenija

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE

FIZIOTERAPIJA
TRAJANJE ŠTUDIJA
Študij traja tri leta in obsega 180 ECTS kreditnih točk.
STROKOVNI NAZIV
Diplomant-ka dobi strokovni naslov diplomirani-a fizioterapevt-ka (VS).
VPISNI POGOJI
V visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Fizioterapija se lahko vpiše:
- kdor je opravil maturo,
- kdor je uspešno opravil poklicno maturo,
- kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli 4-letni srednješolski program.
Podrobne informacije se nahajajo na spletni strani www.fizioterapevtika.si.
OMEJITEV VPISA
Če bo število prijavljenih kandidatov večje od razpisanega števila vpisnih mest, bo visokošolski zavod
sprejel sklep o omejitvi vpisa.
OBLIKA IZVAJANJA ŠTUDIJA
Fizioterapevtika bo v študijskem letu 2016/2017 izvajala izredni študij.
Študij je plačljiv in se izvaja po študijskem koledarju, ki ga določi Senat Fizioterapevtike. Študij se
praviloma izvaja tako, da se predavanja izvajajo ob delavnikih v popoldanskem času in ob sobotah.
ŠOLNINA
Fizioterapevtika za izvedbo študija zaračunava šolnino glede na veljavni cenik, ki je objavljen na
spletni strani http://www.fizioterapevtika.si.

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
V višji letnik se lahko vpišejo študentje, ki imajo opravljeno zadostno število ECTS točk za vpis v višji
letnik ali so diplomirali na drugih družboslovnih in zdravstvenih usmeritvah v skladu z Merili za
prehode med študijskimi programi (Ur. l. RS 95/2010, 17/2011). Študentom drugih študijskih
programov se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem
programu.
S prehodom se razume prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se
je vpisal, ter nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu, v katerem se vse ali del
obveznosti, ki jih je študent že opravil v prvem študijskem programu, priznajo kot opravljene
obveznosti drugega študijskega programa.
Pogoje izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini.
ŠTEVILO VPISNIH MEST
FIZIOTERAPIJA visokošolski strokovni program
1. letnik
2. letnik
3. letnik* – po merilih za prehode

Izredni študij
90
60
45

*3. letnik se bo izvajal v primeru vpisa najmanj 20 študentov.
Od kandidatov za študente se pričakuje ustrezna fizična in psihična kondicija potrebna za opravljanje
tega poklica. Najkasneje do začetka študijskega leta morajo novi študenti predložiti zdravniško
potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje del in nalog diplomiranega fizioterapevta in
potrdilo o cepljenju proti hepatitisu B.
PRIJAVA ZA VPIS
Kandidati se na razpis prijavijo tako, da oddajo elektronsko prijavo preko spletnega portala eVŠ:
http://portal.evs.gov.si/prijava/.
Če se kandidat prijavlja:
1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom: natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč
prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati
visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti
(na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdil (z uporabniškim imenom in geslom): mora obrazec
prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami
priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu zavodu.
Kot pravočasna se upošteva:


prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka
prijavnega roka,



prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena, podpisana in skupaj z dokazili o izpolnjevanju
pogojev za vpis priporočeno poslana na naslov: Fizioterapevtika, Bogatajeva 15, 1215
Medvode do zaključka prijavnega roka. To prijavo natisnejo, jo podpišejo ter z zahtevanimi
dokazili o izpolnjevanju pogojev po pošti pošljejo na naslov

PRIJAVNI ROKI:
1. prijavni rok: od 05. 02. 2016 do 30. 06. 2016
2. prijavni rok: od 01. 07. 2016 do 30. 09. 2016
3. prijavni rok: od 01. 10. 2016 do 21. 10. 2016
VPISNI POSTOPEK:
Po uspešni prijavi bodo kandidati sprejeti na prijavljeni študijski program. Vpis v dodiplomski izredni
študij bo potekal na visokošolskem zavodu Fizioterapevtika, na lokaciji v Zdravilišču Laško, Zdraviliška
cesta 6, 3270 Laško. Fizioterapevtika bo kandidate k vpisu povabila pisno.
Podrobnejše informacije o razpisu za vpis dobijo kandidati na visokošolskem zavodu Fizioterapevtika.
INFORMATIVNI DNEVI:
- petek, 12. 02. 2016 ob 11:00 in 16:00
- sobota, 13. 02. 2016 ob 11:00
- petek, 17. 06. 2016 ob 16:00
- petek, 16. 09. 2016 ob 16:00
Informativni dnevi bodo potekali v Zdravilišču Laško (Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško). Možni so tudi
individualni informativni dnevi po predhodnem dogovoru.

