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Magistrski študijski programi 2. stopnje:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ekologija in biodiverziteta
Molekulska in funkcionalna biologija
Biotehnologija
- Splošna biotehnologija
Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov
- Gozdarsko podjetništvo in inženirstvo
- Ekologija in upravljanje gozdov
- Ohranjanje narave, rekreacija in turizem v gozdnem prostoru
Agronomija
Hortikultura
Znanost o živalih
Krajinska arhitektura
Lesarstvo
Mikrobiologija
Živilstvo
Prehrana
Ekonomika naravnih virov (vpis v 2. letnik po merilih za prehode)
Biološko izobraževanje

Prehodi med študijskimi programi za vse programe:
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.

I. Magistrski študijski program 2. stopnje Ekologija in biodiverziteta
Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji:
V magistrski študijski program Ekologija in biodiverziteta se lahko vpišejo kandidati, ki
so zaključili:
a) univerzitetni študijski program prve stopnje s področja biologije, če so končali program
v obsegu 180 kreditnih točk po ECTS ali primerljivi študijski program prve stopnje
Biologije na drugi univerzi v Sloveniji ali tujini.

b) univerzitetni študijski program prve stopnje ostalih področij fakultet iz Slovenije ali tujine,
če dodatno opravi 10–60 kreditnih točk po ECTS izmed predmetov univerzitetnega
študijskega programa prve stopnje Biologija. Za vsakega kandidata pristojna študijska
komisija določi individualni premostitveni program v obsegu od 10 do 60 kreditnih točk
po ECTS. Obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih
kandidati lahko opravijo med študijem na prvi stopnji ali z opravljanjem izpitov pred
vpisom v magistrski študij. In sicer: a) diplomanti primerljivih študijskih programov s
področij ved o življenju opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov, b)
diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov opravijo
predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov in c) diplomanti vseh ostalih
študijskih področji, ki nimajo primerljivega nabora temeljnih in strokovnih predmetov,
opravijo dodatne obveznosti, opredeljene s kreditnimi točkami po ECTS, ki se jim
določijo iz nabora obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov.
c) študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred ali po 11. 6.
2004 s področja biologije, če je končal program v obsegu 180 kreditnih točk po ECTS ali
primerljivi visokošolski strokovni študijski program navedenih strokovnih področij prve
stopnje na drugi univerzi.
d) kdor je končal študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred
ali po 11. 6. 2004 z drugih strokovnih področij. Za vsakega kandidata pristojna
študijska komisija določi individualni premostitveni program v obsegu od 10 do 60
kreditnih točk po ECTS. Obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega
področja in jih kandidati lahko opravijo med študijem na 1. stopnji ali z opravljanjem
izpitov pred vpisom v magistrski študij. In sicer: a) diplomanti primerljivih študijskih
programov s področij ved o življenju potem opravi predmete iz nabora obveznih
strokovnih predmetov, b) diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom
temeljnih predmetov potem opravi predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov
in c) diplomanti vseh ostalih študijskih področji, ki nimajo primerljivega nabora
temeljnih in strokovnih predmetov, potem se mu dodatne kreditne točke po ECTS
določijo iz nabora obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov.
V primeru omejitve vpisa veljajo naslednja merila izbora:
kandidati iz točke A.
- na osnovi povprečja ocen na programu 1.
stopnje kandidati iz točke B.
- 50 %: na osnovi povprečja ocen na programu 1. stopnje
- 50 %: na osnovi povprečja ocen dodatnih
izpitov kandidati iz točke C.
- na osnovi povprečja ocen na programu 1.
stopnje kandidati iz točke D.
- 50 %: na osnovi povprečja ocen na programu 1. stopnje
- 50 %: na osnovi povprečja ocen dodatnih izpitov
Merila za prehode v magistrski študijski program Ekologija in biodiverziteta:
- za kandidate iz študijskih programov 2. stopnje:
• iz študijskih programov z vseh strokovnih področij, ki potekajo na Biotehniški fakulteti
v Ljubljani ali primerljivih strokovnih področij iz drugih fakultet v Sloveniji ali tujini
• iz študijskih programov z drugih strokovnih področij, ki potekajo na drugih fakultetah
v Sloveniji ali tujini
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Pri odobritvi
in določitvi potrebnih obveznosti pristojna študijska komisija določi, 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.
Prehod med različnimi študijskimi programi za pridobitev iste stopnje izobrazbe je mogoč,

če je kandidatu pri vpisu v nov študijski program mogoče priznati vsaj polovico obveznosti,
ki jih je opravil na prvem študijskem programu.
- za diplomante starih univerzitetnih študijskih programov:
• iz univerzitetnega študijskega programa Biologija: kandidati se vpišejo v 2. letnik in
morajo izpolnjevati pogoje za vpis v študijski program in za dokončanje študija uspešno
zagovarjati magistrsko delo.
• iz univerzitetnih študijskih programov z drugih strokovnih področij, ki potekajo na
fakultetah v Sloveniji ali tujini; kandidati se vpišejo v 2. letnik in morajo pri tem
izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo, pristojna študijska komisija
določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred zaključkom
študija v obsegu 60 kreditnih točk skupaj z magistrskim delom.
Prehod med različnimi študijskimi programi za pridobitev iste stopnje izobrazbe je mogoč,
če je kandidatu pri vpisu v nov študijski program mogoče priznati vsaj polovico obveznosti,
ki jih je opravil na prvem študijskem programu.
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo
Postopek in rok za prijavo: Kandidati obvezno oddajo prijavo na spletnem portalu
http://portal.evs.gov.si/prijava, najkasneje do 1. 9. 2021. Rok za oddajo dokazil o
izpolnjevanju vpisnih pogojev je 20. 9. 2021, dokazila oddate k prijavi v eVŠ. Izjemoma bo
možna prijava in vpis na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala nezapolnjena po prvi
prijavi, do zapolnitve razpisanih vpisnih mest, in sicer v času od 23. do 24. 9. 2021.

II. Magistrski študijski program 2. stopnje Molekulska in funkcionalna biologija
Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji:
V magistrski študijski program Molekulska in funkcionalna biologija se lahko vpišejo
kandidati, ki so zaključili:
a) univerzitetni študijski program prve stopnje s področja biologije, če so končali program
v obsegu 180 kreditnih točk po ECTS ali primerljivi študijski program prve stopnje
Biologije na drugi univerzi v Sloveniji ali tujini.
b) univerzitetni študijski program prve stopnje ostalih področij fakultet iz Slovenije ali tujine,
če dodatno opravi 10–60 kreditnih točk po ECTS izmed predmetov univerzitetnega
študijskega programa prve stopnje Biologija. Za vsakega kandidata pristojna študijska
komisija določi individualni premostitveni program v obsegu od 10 do 60 kreditnih točk
po ECTS. Obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih
kandidati lahko opravijo med študijem na prvi stopnji ali z opravljanjem izpitov pred
vpisom v magistrski študij. In sicer: a) diplomanti primerljivih študijskih programov s
področij ved o življenju opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov,
b) diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov opravijo
predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov in c) diplomanti vseh ostalih
študijskih področji, ki nimajo primerljivega nabora temeljnih in strokovnih predmetov,
opravijo dodatne obveznosti, opredeljene s kreditnimi točkami po ECTS, ki se jim
določijo iz nabora obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov.
c) študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred ali po 11. 6.
2004 s področja biologije, če je končal program v obsegu 180 kreditnih točk po ECTS ali
primerljivi visokošolski strokovni študijski program navedenih strokovnih področij prve
stopnje na drugi univerzi.

d) kdor je končal študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred
ali po 11. 6. 2004 z drugih strokovnih področij. Za vsakega kandidata pristojna
študijska komisija določi individualni premostitveni program v obsegu od 10 do 60
kreditnih točk po ECTS. Obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega
področja in jih kandidati lahko opravijo med študijem na 1. stopnji ali z opravljanjem
izpitov pred vpisom v magistrski študij. In sicer: a) diplomanti primerljivih študijskih
programov s področij ved o življenju potem opravi predmete iz nabora obveznih
strokovnih predmetov, b) diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom
temeljnih predmetov potem opravi predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov
in c) diplomanti vseh ostalih študijskih področji, ki nimajo primerljivega nabora
temeljnih in strokovnih predmetov, potem se mu dodatne kreditne točke po ECTS
določijo iz nabora obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov.
V primeru omejitve vpisa veljajo naslednja merila izbora:
kandidati iz točke A.
- na osnovi povprečja ocen na programu I.
stopnje kandidati iz točke B.
- 50 %: na osnovi povprečja ocen na programu I. stopnje
- 50 %: na osnovi povprečja ocen dodatnih
izpitov kandidati iz točke C.
- na osnovi povprečja ocen na programu I.
stopnje kandidati iz točke D.
- 50 %: na osnovi povprečja ocen na programu I. stopnje
- 50 %: na osnovi povprečja ocen dodatnih izpitov
Merila za prehode v magistrski študijski program Molekulska in funkcionalna biologija:
• iz študijskih programov 2. stopnje z vseh strokovnih področij, ki potekajo na
Biotehniški fakulteti v Ljubljani, ali primerljivih strokovnih področij iz drugih fakultet v
Sloveniji ali tujini. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega
prehajajo. Pristojna študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti,
ki jih mora opraviti pred zaključkom študija in opredeli, v kateri letnik lahko kandidat
prehaja.
• iz študijskih programov 2. stopnje iz drugih strokovnih področij, ki potekajo na
drugih fakultetah v Sloveniji ali tujini. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v
program, v katerega prehajajo. Ustrezna študijska komisija BF določi za vsakega
kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred zaključkom študija in
opredeli, v kateri letnik lahko kandidat prehaja.
• iz starega univerzitetnega študijskega programa Biologija. Kandidati se vpišejo v
2. letnik in morajo izpolnjevati pogoje za vpis v študijski program in za dokončanje
študija uspešno zagovarjati magistrsko delo.
• iz univerzitetnih študijskih programov po starem programu z drugih
strokovnih področij, ki potekajo na drugih fakultetah v Sloveniji ali tujini. Kandidati
se vpišejo v
2. letnik in morajo pri tem izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega
prehajajo. Pristojna študijska komisija BF določi za vsakega kandidata posebej
obveznosti, ki jih morajo opraviti pred zaključkom študija v obsegu 60 KT skupaj z
magistrskim delom.
Prehod med različnimi študijskimi programi za pridobitev iste stopnje izobrazbe je mogoč,
če je kandidatu pri vpisu v nov študijski program mogoče priznati vsaj polovico obveznosti,
ki jih je opravil na prvem študijskem programu.
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo

Postopek in rok za prijavo: Kandidati obvezno oddajo prijavo na spletnem portalu
http://portal.evs.gov.si/prijava, najkasneje do 1. 9. 2021. Rok za oddajo dokazil o
izpolnjevanju vpisnih pogojev je 20. 9. 2021, dokazila oddate k prijavi v eVŠ. Izjemoma bo
možna prijava in vpis na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala nezapolnjena po prvi
prijavi, do zapolnitve razpisanih vpisnih mest, in sicer v času od 23. do 24. 9. 2021.

III. Magistrski študijski program 2. stopnje Biotehnologija
-

smer: Splošna biotehnologija

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji:
V magistrski študijski program se lahko vpiše, kdor je končal:
a) študijski program prve stopnje s področja biotehnologije,
b) študijski program prve stopnje ostalih področij, če dodatno opravi 10–60 KT izmed
predmetov univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Biotehnologija. In sicer:
a) diplomant primerljivih študijskih programov s področij biotehniških ved opravi
predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov, b) diplomant študijskih
programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov opravi predmete iz nabora
obveznih strokovnih predmetov in c) diplomanti vseh ostalih študijskih področji, ki
nimajo primerljivega nabora temeljnih in strokovnih predmetov, se mu dodatni KT
določijo iz nabora obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov.
c) star visokošolski strokovni študijski program ostalih strokovnih področij, če dodatno
opravi 10–60 KT
izmed
predmetov
prvostopenjskega
študija
Biotehnologija.
In
sicer:
a) diplomanti primerljivih študijskih programov s področij biotehniških ved opravi
predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov, b) diplomanti študijskih
programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov opravi predmete iz nabora
obveznih strokovnih predmetov in c) diplomanti vseh ostalih študijskih področji, ki
nimajo primerljivega nabora temeljnih in strokovnih predmetov, se mu dodatni KT
določijo iz nabora obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov.
Obveznosti, ki jih morajo opraviti kandidati pod točko (b) in (c), določi pristojna
študijska komisija. Kandidat mora opraviti manjkajoče obveznosti pred vpisom na 2.
stopnjo študija.
Pogoje za vpis v magistrski študijski program izpolnjuje tudi, kdor je končal
enakovredno izobraževanje v tujini.
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program v primeru omejitve vpisa se
upoštevajo naslednja merila:
- kandidate iz točke (a) (glej točko »Pogoji za vpis v program«) se izbira na podlagi
povprečne ocene študija 1. stopnje
- kandidate iz točke (b) in (c) (glej točko »Pogoji za vpis v program«) se izbira na
podlagi povprečne ocene študija 1. stopnje in povprečne ocene diferencialnih
predmetov, ki so pogoj za vpis na 2. stopnjo. Vsaka od povprečnih ocen prispeva 50
% h končni oceni. Pri kandidatih z enakim rezultatom iz prejšnjega stavka bodo imeli
prednost kandidati z višjo povprečno oceno študija 1. stopnje.
Merila za prehode v magistrski študijski program Biotehnologija:
- za kandidate iz študijskih programov 2. stopnje:
• iz študijskih programov z vseh strokovnih področij, ki potekajo na Biotehniški fakulteti
v Ljubljani
• iz študijskih programov z drugih strokovnih področij, ki potekajo na drugih univerzah

v Sloveniji ali tujini
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Pristojna
študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti
pred zaključkom študija, in opredeli, v kateri letnik lahko kandidat prehaja.
- za diplomante starih univerzitetnih študijskih programov:
• iz univerzitetnega študijskega programa Biotehnologija – kandidati se vpišejo v 2. letnik
in morajo pri tem izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo, za
dokončanje študija morajo uspešno zagovarjati magistrsko delo
• iz univerzitetnih študijskih programov z drugih strokovnih področij, ki potekajo v Sloveniji
ali tujini; kandidati se vpišejo v 2. letnik in morajo pri tem izpolnjevati pogoje za vpis v
program, v katerega prehajajo, pristojna študijska komisija določi za vsakega
kandidata posebej obveznosti, ki jih morajo opraviti pred zaključkom študija v obsegu
60 kreditnih točk skupaj z magistrskim delom.
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo
Postopek in rok za prijavo: Kandidati obvezno oddajo prijavo na spletnem portalu
http://portal.evs.gov.si/prijava, najkasneje do 1. 9. 2021. Rok za oddajo dokazil o
izpolnjevanju vpisnih pogojev je 20. 9. 2021, dokazila oddate k prijavi v eVŠ. Izjemoma bo
možna prijava in vpis na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala nezapolnjena po prvi
prijavi, do zapolnitve razpisanih vpisnih mest, in sicer v času od 24. do 25. 9 2020.

IV. Magistrski študijski program 2. stopnje Gozdarstvo in upravljanje
gozdnih ekosistemov (prijava samo na program in ne na smer, ki se oblikuje v 2.
letniku)
Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji:
V magistrski študijski program Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov se lahko
vpišejo kandidati, ki so zaključili:
a) univerzitetni študijski program prve stopnje Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri ali
primerljivi študijski program prve stopnje Gozdarstvo na drugi univerzi;
b) univerzitetni študijski program prve stopnje ostalih področij fakultet iz Slovenije ali tujine,
če dodatno opravi 10–60 kreditnih točk po ECTS izmed predmetov univerzitetnega
študijskega programa prve stopnje Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri. In sicer: a)
diplomanti primerljivih študijskih programov s področij ved o življenju potem opravi
predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov, b) diplomanti študijskih programov
s primerljivim obsegom temeljnih predmetov (matematika, kvantitativne metode ali
statistika, kemija, geologija, meteorologija ali fizika, botanika ali fitocenologija) potem
opravi predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov in c) diplomanti vseh ostalih
študijskih področji, ki nimajo primerljivega nabora temeljnih in strokovnih predmetov,
potem se mu dodatne kreditne točke po ECTS določijo iz nabora obveznih temeljnih in
obveznih strokovnih predmetov;
c) visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Gozdarstvo ali dosedanji
visokošolski strokovni študijski program Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri ali
primerljivi visokošolski strokovni študijski program Gozdarstvo prve stopnje na drugi
univerzi;
d) visokošolski strokovni študijski program prve stopnje ali študijski program za
pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004 ostalih področij fakultet iz
Slovenije ali tujine, če dodatno opravi 10–60 kreditnih točk po ECTS izmed
predmetov obeh prvostopenjskih študijev gozdarstva. In sicer: a) diplomanti primerljivih

študijskih programov s področij ved o življenju potem opravi predmete iz nabora obveznih
strokovnih predmetov,
b) diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov
(matematika, kvantitativne metode ali statistika, kemija, geologija, meteorologija ali
fizika, botanika ali fitocenologija) potem opravi predmete iz nabora obveznih strokovnih
predmetov in c) diplomanti vseh ostalih študijskih področji, ki nimajo primerljivega
nabora temeljnih in strokovnih predmetov, potem se mu dodatne kreditne točke po
ECTS določijo iz nabora obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov.
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program v primeru omejitve vpisa se
upoštevajo naslednja merila:
- kandidate iz točk (a) in (b) se izbira na podlagi ocen opravljenih izpitov, in sicer pri
kandidatih iz točke (a) se upošteva povprečna ocena izpitov študija prve stopnje, pri
kandidatih iz točke
(b) pa povprečna ocena izpitov študija prve stopnje in izpitov, ki so pogoj za vpis,
- kandidate iz točk (c) in (d) se izbira na podlagi ocen opravljenih izpitov, in sicer pri
kandidatih iz točke (c) se upošteva povprečna ocena izpitov študija prve stopnje, pri
kandidatih iz točke (d) pa povprečna ocena izpitov študija prve stopnje in izpitov, ki so
pogoj za vpis. Prednost imajo tisti kandidati, ki imajo zbranih večje število kreditnih
točk po ECTS iz nabora predmetov: Matematika, Kemija, Botanika ali
Fitocenologija, Geologija, Meteorologija ali Fizika. Pri kandidatih z enakim številom
kreditnih točk po ECTS iz prejšnjega stavka se bo upošteval uspeh pri študiju prve
stopnje (povprečna ocena izpitov).
Merila za prehode v magistrski študijski program Gozdarstvo in upravljanje
gozdnih ekosistemov:
- za kandidate iz študijskih programov 2. stopnje:
• iz študijskih programov z vseh strokovnih področij, ki potekajo na Biotehniški fakulteti
v Ljubljani
• iz študijskih programov z drugih strokovnih področij, ki potekajo na drugih univerzah
v Sloveniji ali tujini
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Pristojna
študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred
zaključkom študija, in opredeli, v kateri letnik lahko kandidat prehaja.
- za diplomante starih univerzitetnih študijskih programov:
• iz univerzitetnega študijskega programa Gozdarstvo – kandidati se vpišejo v 2. letnik in
morajo pri tem izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo, za
dokončanje študija morajo uspešno zagovarjati magistrsko delo
• iz univerzitetnih študijskih programov po starem programu z drugih strokovnih področij,
ki potekajo na drugih univerzah v Sloveniji ali tujini – kandidati se vpišejo v 2. letnik in
morajo pri tem izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo; pristojna
študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih morajo
opraviti pred zaključkom študija v obsegu 60 kreditnih točk skupaj z magistrskim delom
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo
Postopek in rok za prijavo: Kandidati obvezno oddajo prijavo na spletnem portalu
http://portal.evs.gov.si/prijava, najkasneje do 1. 9. 2021. Rok za oddajo dokazil o
izpolnjevanju vpisnih pogojev je 20. 9. 2021, dokazila oddate k prijavi v eVŠ. Izjemoma bo
možna prijava in vpis na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala nezapolnjena po prvi
prijavi, do zapolnitve razpisanih vpisnih mest, in sicer v času od 23. do 24. 9. 2021.

V. Magistrski študijski program 2. stopnje Agronomija
Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji:
V magistrski študijski program Agronomija se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili:
a) akreditiran univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program prve stopnje s
področja ved o življenju oz. biotehniških ved na Biotehniški fakulteti ali drugih fakultetah
in univerzah;
b) univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program prve stopnje z drugih
strokovnih področij, ki obsegajo vsaj 180 kreditnih točk po ECTS, če dodatno opravi
od 10 do 60 kreditnih točk po ECTS izmed predmetov univerzitetnega študijskega
programa prve stopnje Kmetijstvo – agronomija, ki jih za vsakega kandidata
posebej določi pristojna študijska komisija Oddelka za agronomijo.
Kandidati lahko dodatne obveznosti opravijo med študijem na prvi stopnji ali z
opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij;
c) visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, s področja ved o
življenju oz. biotehniških ved na Biotehniški fakulteti ali drugih fakultetah in univerzah;
d) visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih
strokovnih področij če dodatno opravi od 10 do 60 kreditnih točk po ECTS
izmed predmetov univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Kmetijstvo –
agronomija, ki jih za vsakega kandidata posebej določi pristojna študijska komisija
Oddelka za agronomijo.
Kandidati lahko dodatne obveznosti opravijo med študijem na prvi stopnji ali z
opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij.
Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje, kot
je navedeno v točkah od a) do d) v tujini, in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot
veljajo za kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji.
V primeru omejitve vpisa bodo:
- kandidati iz točk a in c izbrani na osnovi poprečja ocen na dodiplomskem študiju
- kandidati iz točk b in d: – 60 % poprečje ocen na dodiplomskem študiju
– 40 % poprečje ocen dodatnih izpitov, določenih v točkah b in d
Merila za prehode v magistrski študijski program Agronomija:
Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v
študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem
študijskem programu.
Mogoč je prehod iz študijskih programov druge stopnje ter prehod diplomantov
univerzitetnih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004, če so izpolnjeni pogoji za
vpis v program Agronomija in če je kandidatu pri vpisu v študijski program Agronomija po
kriterijih za priznavanje mogoče priznati vsaj polovico obveznosti po ECTS, ki jih je opravil
na prejšnjem študijskem programu. Kandidat se lahko vpiše v drugi letnik študija
Agronomija, če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko kreditnih
točk, kot je pogoj za vpis v drugi letnik programa Agronomija.
Kandidatu za prehod se lahko priznajo znanja, ki po vsebini in obsegu ustrezajo
učnim vsebinam predmetov v drugostopenjskem magistrskem študijskem programu
Agronomija, pridobljena v različnih oblikah izobraževanja. O priznavanju znanj in
spretnosti, pridobljenih pred vpisom odloča pristojna študijska komisija Oddelka za
agronomijo, na podlagi pisne vloge študenta, priloženih spričeval in drugih listin, ki
dokazujejo uspešno pridobljeno znanje ter vsebino teh znanj.

Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo
Postopek in rok za prijavo: Kandidati obvezno oddajo prijavo na spletnem portalu
http://portal.evs.gov.si/prijava, najkasneje do 1. 9. 2021. Rok za oddajo dokazil o
izpolnjevanju vpisnih pogojev je 20. 9. 2021, dokazila oddate k prijavi v eVŠ. Izjemoma bo
možna prijava in vpis na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala nezapolnjena po prvi
prijavi, do zapolnitve razpisanih vpisnih mest, in sicer v času od 23. do 24. 9. 2021.

VI. Magistrski študijski program 2. stopnje Hortikultura
Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji:
V magistrski študijski program Hortikultura se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili:
a) akreditiran univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program prve stopnje s
področja ved o življenju oz. biotehniških ved na Biotehniški fakulteti ali drugih fakultetah
in univerzah;
b) univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program prve stopnje z drugih
strokovnih področij, ki obsegajo vsaj 180 kreditnih točk po ECTS, če dodatno
opravi od 10 do 60 kreditnih točk po ECTS izmed predmetov univerzitetnega
študijskega programa prve stopnje Kmetijstvo – agronomija, ki jih za vsakega
kandidata posebej določi pristojna študijska komisija Oddelka za agronomijo.
Kandidati lahko dodatne obveznosti opravijo med študijem na prvi stopnji ali z
opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij;
c) visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, s področja ved o
življenju oz. biotehniških ved na Biotehniški fakulteti ali drugih fakultetah in univerzah;
d) visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih
strokovnih področij če dodatno opravi od 10 do 60 kreditnih točk po ECTS
izmed predmetov univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Kmetijstvo –
agronomija, ki jih za vsakega kandidata posebej določi pristojna študijska komisija
Oddelka za agronomijo. Kandidati lahko dodatne obveznosti opravijo med študijem na
prvi stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij.
Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje, kot
je navedeno v točkah od a) do d) v tujini, in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot
veljajo za kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji.
V primeru omejitve vpisa bodo:
- kandidati iz točk a in c izbrani na osnovi poprečja ocen na dodiplomskem študiju
- kandidati iz točk b in d: – 60 % poprečje ocen na dodiplomskem študiju
– 40 % poprečje ocen dodatnih izpitov, določenih v točkah b in d
Merila za prehode v magistrski študijski program Hortikultura:
Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v
študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem
študijskem programu.
Mogoč je prehod iz študijskih programov druge stopnje ter prehod diplomantov
univerzitetnih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004, če so izpolnjeni pogoji za
vpis v program Hortikultura in če je kandidatu pri vpisu v študijski program Hortikultura
po kriterijih za priznavanje mogoče priznati vsaj polovico obveznosti po ECTS, ki jih je
opravil na prejšnjem študijskem programu. Kandidat se lahko vpiše v drugi letnik študija
Hortikultura, če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko kreditnih

točk, kot je pogoj za vpis v drugi letnik programa Hortikultura.
Kandidatu za prehod se lahko priznajo znanja, ki po vsebini in obsegu ustrezajo
učnim vsebinam predmetov v drugostopenjskem magistrskem študijskem programu
Hortikultura, pridobljena v različnih oblikah izobraževanja. O priznavanju znanj in
spretnosti, pridobljenih pred vpisom odloča pristojna študijska komisija Oddelka za
agronomijo, na podlagi pisne vloge študenta, priloženih spričeval in drugih listin, ki
dokazujejo uspešno pridobljeno znanje ter vsebino teh znanj.
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo
Postopek in rok za prijavo: Kandidati obvezno oddajo prijavo na spletnem portalu
http://portal.evs.gov.si/prijava, najkasneje do 1. 9. 2021. Rok za oddajo dokazil o
izpolnjevanju vpisnih pogojev je 20. 9. 2021, dokazila oddate k prijavi v eVŠ. Izjemoma bo
možna prijava in vpis na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala nezapolnjena po prvi
prijavi, do zapolnitve razpisanih vpisnih mest, in sicer v času od 23. do 24. 9. 2021.

VII. Magistrski študijski program 2. stopnje Znanost o živalih
Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji:
V magistrski študijski program Znanost o živalih se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili:
a) univerzitetni študijski program prve stopnje Kmetijstvo – zootehnika ali primerljiv
študijski program prve stopnje s področja kmetijstva, ki se izvaja na Biotehniški fakulteti
ali na drugih fakultetah v Sloveniji ali v tujini;
b) univerzitetni študijski program prve stopnje ostalih področij fakultet iz Slovenije ali tujine,
če dodatno opravijo 10–60 kreditnih točk po ECTS iz nabora predmetov
univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Kmetijstvo – zootehnika; te
obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega
posameznika posebej določi pristojna študijska komisija, kandidat mora te dodatne izpite
opraviti pred vpisom v magistrski študij:
• diplomanti primerljivih študijskih programov s področij ved o življenju opravijo
predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov,
• diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov
(matematika, kemija, biokemija, biologija živali, botanika, mikrobiologija, fiziologija z
anatomijo, biometrija oz. statistika, genetika) opravijo predmete iz nabora obveznih
strokovnih predmetov in
• diplomanti vseh ostalih študijskih področij, ki nimajo primerljivega obsega temeljnih
in strokovnih predmetov, se jim dodatne obveznosti določijo iz nabora obveznih
temeljnih in obveznih strokovnih predmetov;
c) visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Kmetijstvo – živinoreja ali
študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004
Kmetijstvo – zootehnika ali primerljiv visokošolski strokovni študijski program s področja
kmetijstva, ki se izvaja na Biotehniški fakulteti ali na drugih fakultetah v Sloveniji ali v
tujini;
d) visokošolski strokovni študijski program ostalih področij fakultet iz Slovenije ali tujine,
če dodatno opravijo 10–60 kreditnih točk po ECTS iz nabora predmetov
prvostopenjskih študijskih programov Kmetijstvo – zootehnika in Kmetijstvo –
živinoreja; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za
vsakega posameznika posebej določi pristojna študijska komisija, kandidat mora te
dodatne izpite opraviti pred vpisom v magistrski študij:

• diplomanti primerljivih študijskih programov s področij ved o življenju opravijo
predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov,
• diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov
(matematika, kemija, biokemija, biologija živali, botanika, mikrobiologija, fiziologija z
anatomijo, biometrija oz. statistika, genetika) opravijo predmete iz nabora obveznih
strokovnih predmetov in
• diplomanti vseh ostalih študijskih področij, ki nimajo primerljivega obsega temeljnih
in strokovnih predmetov, se jim dodatne obveznosti določijo iz nabora obveznih
temeljnih in obveznih strokovnih predmetov.
V primeru omejitve vpisa bodo:
- kandidati iz točk a in c izbrani na osnovi poprečja ocen na programu 1. stopnje,
- kandidati iz točk b in d: – 60 % poprečje ocen na programu 1. stopnje,
– 40 % poprečje ocen dodatnih izpitov, določenih v točkah b in d
Merila za prehode v magistrski študijski program Znanost o živalih:
- za kandidate iz študijskih programov 2. stopnje:
• iz študijskih programov z vseh strokovnih področij, ki potekajo na Biotehniški fakulteti
v Ljubljani
• iz študijskih programov z drugih strokovnih področij, ki potekajo v Sloveniji ali tujini.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Pristojna
študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti
pred zaključkom študija in opredeli, v kateri letnik lahko kandidat prehaja.
- za diplomante starih univerzitetnih študijskih programov:
• iz starega univerzitetnega študijskega programa Kmetijstvo – zootehnika; prehod je
mogoč za kandidate, ki so univerzitetni študijski program Kmetijstvo – zootehnika
zaključili in se vpišejo v 2. letnik ter morajo za dokončanje študija uspešno zagovarjati
magistrsko delo
• iz univerzitetnih študijskih programov z drugih strokovnih področij, ki potekajo/so potekali
v Sloveniji ali tujini – kandidati se vpišejo v 2. letnik in morajo pri tem izpolnjevati
pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo, pristojna študijska komisija določi za
vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih morajo opraviti pred zaključkom
študija v obsegu 60 kreditnih točk skupaj z magistrskim delom.
Kraj izvajanja: Rodica, Ljubljana
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo
Postopek in rok za prijavo: Kandidati obvezno oddajo prijavo na spletnem portalu
http://portal.evs.gov.si/prijava, najkasneje do 1. 9. 2021. Rok za oddajo dokazil o
izpolnjevanju vpisnih pogojev je 20. 9. 2021, dokazila oddate k prijavi v eVŠ. Izjemoma bo
možna prijava in vpis na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala nezapolnjena po prvi
prijavi, do zapolnitve razpisanih vpisnih mest, in sicer v času od 23. do 24. 9. 2021.

VIII. Magistrski študijski program 2. stopnje Krajinska arhitektura
Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji:
V magistrski študijski program Krajinska arhitektura se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili:
a) univerzitetni študijski program prve stopnje Krajinska arhitektura ali primerljivi

študijski program prve stopnje krajinske arhitekture, ki se izvaja na drugih fakultetah v
Sloveniji ali v tujini;
b) univerzitetni študijski program prve stopnje ostalih področij fakultet iz Slovenije ali tujine,
če dodatno opravijo 10–60 kreditnih točk po ECTS iz nabora predmetov
univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Krajinska arhitektura; te obveznosti
se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika
posebej določi pristojna študijska komisija, kandidat mora te dodatne izpite opraviti pred
vpisom v magistrski študij:
•
diplomanti primerljivih študijskih programov s področij ved o urejanju prostora
opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov,
•
diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov
(Fizična geografija – morfologija, Pedologija in osnove geologije, Temelji ekologije,
Geodezija s kartografijo, Botanika, Fitocenologija) opravijo predmete iz nabora
obveznih strokovnih predmetov in
•
diplomanti vseh ostalih študijskih področij, ki nimajo primerljivega obsega temeljnih
in strokovnih predmetov, se jim dodatne obveznosti določijo iz nabora obveznih
temeljnih in obveznih strokovnih predmetov;
Vsi kandidati morajo opraviti tudi preizkus posebne nadarjenosti, če niso že
opravljali podobnega preizkusa pri sprejemu na prvostopenjski študij (npr. arhitekti in
oblikovalci);
c) študijski program krajinske arhitekture za pridobitev visoke strokovne izobrazbe,
sprejet pred ali po 11. 6. 2004, ki se izvaja na fakultetah v Sloveniji ali v tujini;
d) visokošolski strokovni študijski program prve stopnje ali študijski program za
pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004 ostalih področij fakultet
iz Slovenije ali tujine, če dodatno opravijo 10–60 kreditnih točk po ECTS iz nabora
predmetov prvostopenjskega študijskega programa Krajinska arhitektura; te
obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega
posameznika posebej določi pristojna študijska komisija, kandidat mora te dodatne
izpite opraviti pred vpisom v magistrski študij:
•
diplomanti primerljivih študijskih programov s področij ved o urejanju prostora
opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov,
•
diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov
(Fizična geografija – morfologija, Pedologija in osnove geologije, Temelji ekologije,
Geodezija s kartografijo, Botanika, Fitocenologija) opravijo predmete iz nabora
obveznih strokovnih predmetov in
•
diplomanti vseh ostalih študijskih področij, ki nimajo primerljivega obsega
temeljnih in strokovnih predmetov, se jim dodatne obveznosti določijo iz nabora
obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov;
Vsi kandidati morajo opraviti tudi preizkus posebne nadarjenosti, če niso že
opravljali podobnega preizkusa pri sprejemu na prvostopenjski študij (npr. arhitekti in
oblikovalci).
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program v primeru omejitve vpisa se
upoštevajo naslednja merila:
- kandidate iz točk (a) in (c) se izbira na podlagi ocen opravljenih izpitov, in sicer
glede na povprečno oceno izpitov študija prve stopnje,
- kandidate iz točk (b) in (d) se izbira na podlagi števila točk doseženih na
preizkusu usposobljenosti (20 %), povprečne ocene izpitov prvostopenjskega študija
(30 %) in povprečne ocene izpitov, ki so pogoj za vpis (50 %).
Merila za prehode v magistrski študijski program Krajinska arhitektura:
- za kandidate iz študijskih programov 2. stopnje:
• iz študijskih programov s področja urejanja prostora slovenskih ali tujih univerz
• iz študijskih programov drugih strokovnih področij slovenskih ali tujih univerz

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo.
Pristojna študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih
mora opraviti pred zaključkom študija, in opredeli, v kateri letnik lahko kandidat prehaja.
- za diplomante starih univerzitetnih študijskih programov:
• iz univerzitetnega študijskega programa Krajinska arhitektura po starem programu,
če so opravili najmanj 240 kreditnih točk; kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis,
vpišejo se v 2. letnik in morajo za dokončanje študija uspešno zagovarjati magistrsko
delo.
• iz univerzitetnih študijskih programov z drugih strokovnih področij, ki potekajo v
Sloveniji ali tujini, če so opravili najmanj 240 kreditnih točk – kandidati se vpišejo v
2. letnik in morajo pri tem izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega
prehajajo, pristojna študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej
obveznosti, ki jih morajo opraviti pred zaključkom študija v obsegu 60 kreditnih točk
skupaj z magistrskim delom.
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo
Postopek in rok za prijavo:
Za kandidate iz točke b) in d) se bo preizkus posebne nadarjenosti za 1. prijavni rok izvajal
2. 7. 2021, zato je prijava na študij prek spletnega portala http://portal.evs.gov.si/prijava
možna do 20. 6. 2021. Preizkus za 2. prijavni rok pa se bo izvajal 10. 9. 2021, zato je
prijava na študij možna do 3. 9. 2021. Opravljeni preizkus posebne nadarjenosti velja 1
leto. Kandidati pod točko a) in c) obvezno oddajo prijavo najkasneje do 1. 9. 2021. Rok za
oddajo dokazil kandidatov izven BF je najkasneje do 20. 9. 2021 k prijavi v eVŠ.
Izjemoma bo za kandidate možna prijava in vpis na prosta mesta, ki bodo ostala
nezapolnjena po prvi prijavi, do zapolnitve razpisanih vpisnih mest, in sicer v času od 23.
do 24. 9. 2021.

IX. Magistrski študijski program 2. stopnje:
•

Lesarstvo

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji:
V magistrski študijski program Lesarstvo se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili:
a) prvostopenjski študijski program s področja lesarstva na Biotehniški fakulteti ali
katerikoli od primerljivih študijskih programov prve stopnje lesarstva na fakultetah v
Sloveniji ali v tujini;
b) prvostopenjski študijski program ostalih področij fakultet iz Slovenije ali tujine, ki
obsega vsaj 180 kreditnih točk po ECTS, če dodatno opravijo do 45 kreditnih točk
po ECTS, iz nabora predmetov prvostopenjskega univerzitetnega študijskega
programa Lesarstvo; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega
področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna študijska komisija,
kandidat mora te dodatne izpite opraviti pred vpisom v magistrski študij:
•
diplomanti primerljivih študijskih programov s področij ved o življenju opravijo
predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov,
•
diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov
(matematika, fizika, kemija, kvantitativne metode in statistika) opravijo predmete iz
nabora obveznih strokovnih predmetov in
•
diplomanti vseh ostalih študijskih področij, ki nimajo primerljivega obsega temeljnih
in strokovnih predmetov se jim dodatne obveznosti določijo iz nabora obveznih

skupnih in obveznih strokovnih predmetov.
c) študijski program Lesarstvo za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11.
6. 2004, ali katerikoli primerljiv visokošolski strokovni študijski program s področja
lesarstva na fakultetah v Sloveniji ali v tujini;
d) študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004
ostalih področij fakultet iz Slovenije ali tujine, če dodatno opravijo do 45 kreditnih točk
po ECTS iz nabora predmetov prvostopenjskega študijskega programa Lesarstvo; te
obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega
posameznika posebej določi pristojna študijska komisija, kandidat mora te dodatne
izpite opraviti pred vpisom v magistrski študij:
•
diplomanti primerljivih študijskih programov s področij ved o življenju opravijo
predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov,
•
diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov
(matematika, fizika, kemija, kvantitativne metode in statistika) opravijo predmete iz
nabora obveznih strokovnih predmetov in
•
diplomanti vseh ostalih študijskih področij, ki nimajo primerljivega obsega temeljnih
in strokovnih predmetov se jim dodatne obveznosti določijo iz nabora obveznih
skupnih in obveznih strokovnih predmetov.
V primeru omejitve vpisa bodo:
• kandidati iz točk (a) in (c) se izbira na podlagi ocen opravljenih izpitov študija prve stopnje,
• kandidate iz točk (b) in (d) se izbira na podlagi povprečne ocene izpitov študija
prve stopnje in izpitov, ki so pogoj za vpis. Prednost imajo tisti kandidati, ki imajo
zbranih večje število kreditnih točk po ECTS iz nabora predmetov: Matematika,
Fizika, Kemija, Kvantitativne metode in Statistika. Pri kandidatih z enakim številom
kreditnih točk po ECTS iz prejšnjega stavka se bo upošteval uspeh pri študiju prve
stopnje (povprečna ocena izpitov).
Merila za prehode v magistrski študijski program Lesarstvo:
- za kandidate iz študijskih programov 2. stopnje:
• iz študijskih programov z vseh strokovnih področij, ki potekajo na Biotehniški fakulteti
v Ljubljani
• iz študijskih programov z drugih strokovnih področij, ki potekajo na drugih univerzah
v Sloveniji ali tujini
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. pristojna
študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti
pred zaključkom študija in opredeli, v kateri letnik lahko kandidat prehaja.
- za diplomante starih univerzitetnih študijskih programov:
• iz univerzitetnega študijskega programa Lesarstvo – kandidati se vpišejo v 2. letnik
in morajo za dokončanje študija uspešno zagovarjati magistrsko delo
• iz univerzitetnih študijskih programov z drugih strokovnih področij, ki potekajo na
drugih univerzah v Sloveniji ali tujini – kandidati se vpišejo v 2. letnik; pristojna
študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih morajo
opraviti pred zaključkom študija v obsegu 60 kreditnih točk skupaj z magistrskim delom
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Prehod
je možen, če je kandidatu pri vpisu v nov študijski program mogoče priznati vsaj 50 %
obveznosti, ki jih je opravil na prvem študijskem programu. Komisija za podiplomski
študij BF določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred
vpisom ob prehodu v nov program, in opredeli, v kateri letnik lahko kandidat prehaja.
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni

Število vpisnih mest: glej tabelo
Postopek in rok za prijavo: Kandidati obvezno oddajo prijavo na spletnem portalu
http://portal.evs.gov.si/prijava, najkasneje do 1. 9. 2021. Rok za oddajo dokazil o
izpolnjevanju vpisnih pogojev je 20. 9. 2021, dokazila oddate k prijavi v eVŠ. Izjemoma bo
možna prijava in vpis na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala nezapolnjena po prvi
prijavi, do zapolnitve razpisanih vpisnih mest, in sicer v času od 23. do 24. 9. 2021.

X. Magistrski študijski program 2. stopnje Mikrobiologija
Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji:
V magistrski študijski program Mikrobiologija se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili:
a) študijski program prve stopnje Mikrobiologija ali primerljiv študijski program prve stopnje
s področja mikrobiologije na fakultetah v Sloveniji ali v tujini;
b) študijski program prve stopnje ostalih področij fakultet iz Slovenije ali tujine, če
dodatno opravijo 10–60 kreditnih točk po ECTS iz nabora predmetov univerzitetnega
študijskega programa prve stopnje Mikrobiologija; te obveznosti se določijo glede na
različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi
pristojna študijska komisija, kandidat mora te dodatne izpite opraviti pred vpisom v
magistrski študij:
•
diplomanti primerljivih študijskih programov s področij ved o življenju opravijo
predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov,
•
diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov
(matematika, kvantitativne metode ali statistika, kemija) opravijo predmete iz nabora
obveznih strokovnih predmetov in
•
diplomanti vseh ostalih študijskih področij, ki nimajo primerljivega obsega temeljnih
in strokovnih predmetov, se jim dodatne obveznosti določijo iz nabora obveznih
temeljnih in obveznih strokovnih predmetov;
c) študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004
s področja mikrobiologije na fakultetah v Sloveniji ali v tujini;
d) študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004
ostalih področij, če dodatno opravijo 10–60 kreditnih točk po ECTS iz nabora
predmetov univerzitetnega prvostopenjskega študijskega programa Mikrobiologija; te
obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega
posameznika posebej določi pristojna študijska komisija, kandidat mora te dodatne
izpite opraviti pred vpisom v magistrski študij:
•
diplomanti primerljivih študijskih programov s področij ved o življenju opravijo
predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov,
•
diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov
(matematika, matematične metode, statistika, kemija) opravijo predmete iz nabora
obveznih strokovnih predmetov in
•
diplomanti vseh ostalih študijskih področij, ki nimajo primerljivega obsega temeljnih
in strokovnih predmetov, se jim dodatne obveznosti določijo iz nabora obveznih
temeljnih in obveznih strokovnih predmetov.
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program v primeru omejitve vpisa se
upoštevajo naslednja merila:
- kandidate iz točke (a) in (c) se izbira na podlagi povprečne ocene študija prve stopnje
- kandidate iz točke (b) in (d) se izbira na podlagi povprečne ocene študija prve stopnje
in povprečne ocene diferencialnih izpitov, ki so pogoj za vpis na študij druge stopnje.
Vsaka od povprečnih ocen prispeva 50 % h končni oceni. Prednost imajo tisti kandidati, ki
imajo zbranih večje število ECTS iz nabora predmetov: Matematika, Kemija, Fizika,

Statistika, Genetika, Biokemija, Molekularna biologija.
Pri kandidatih z enakim rezultatom iz prejšnjega odstavka bodo imeli prednost kandidati z
višjo povprečno oceno študija prve stopnje.
Merila za prehode v magistrski študijski program Mikrobiologija:
- za kandidate iz študijskih programov 2. stopnje:
• iz študijskih programov z vseh strokovnih področij, ki potekajo na Biotehniški fakulteti
v Ljubljani
• iz študijskih programov z drugih strokovnih področij, ki potekajo na drugih univerzah
v Sloveniji ali tujini
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Pristojna
študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti
pred zaključkom študija in opredeli, v kateri letnik lahko kandidat prehaja.
- za diplomante starih univerzitetnih študijskih programov:
• iz univerzitetnega študijskega programa študijskega programa Mikrobiologija; kandidati
se vpišejo v 2. letnik in morajo pri tem izpolnjevati pogoje za vpis v program, v
katerega prehajajo, za dokončanje študija morajo uspešno zagovarjati magistrsko delo;
• iz univerzitetnih študijskih programov z drugih strokovnih področij, ki potekajo na
drugih fakultetah v Sloveniji ali tujini – kandidati se vpišejo v 2. letnik in morajo pri tem
izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo; pristojna študijska
komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred
zaključkom študija v obsegu 60 kreditnih točk skupaj z magistrskim delom.
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo
Postopek in rok za prijavo: Kandidati obvezno oddajo prijavo na spletnem portalu
http://portal.evs.gov.si/prijava, najkasneje do 1. 9. 2021. Rok za oddajo dokazil o
izpolnjevanju vpisnih pogojev je 20. 9. 2021, dokazila oddate k prijavi v eVŠ. Izjemoma bo
možna prijava in vpis na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala nezapolnjena po prvi
prijavi, do zapolnitve razpisanih vpisnih mest, in sicer v času od 23. do 24. 9. 2021.

XI. Magistrski študijski program 2. stopnje Živilstvo
Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji:
V magistrski študijski program Živilstvo se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili:
a) univerzitetni študijski program prve stopnje Živilstvo in prehrana ali primerljiv
študijski program prve stopnje na fakultetah v Sloveniji ali v tujini;
b) univerzitetni študijski program prve stopnje ostalih področij fakultet iz Slovenije ali tujine,
če dodatno opravijo do 30 kreditnih točk po ECTS iz nabora predmetov
univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Živilstvo in prehrana; te obveznosti
se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika
posebej določi pristojna študijska komisija, kandidat mora te dodatne izpite opraviti pred
vpisom v magistrski študij:
•
diplomanti študijskih programov s področij ved o življenju (npr. diplomanti
Biotehniške fakultete) opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov:
Analizne metode v živilstvu, Živilska kemija, Živilska mikrobiologija, Higiena živil,
Tehnike pakiranja in transporta, Tehnološko procesništvo, Tehnologije predelave
rastlinskih živil, Tehnologije predelave animalnih živil, Osnove biotehnologij,
•
diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov
(matematične metode, kemija, biologija, fizika, biokemija) opravijo predmete iz

nabora obveznih strokovnih predmetov: Analizne metode v živilstvu, Živilska kemija,
Živilska mikrobiologija, Higiena živil, Tehnike pakiranja in transporta, Tehnološko
procesništvo, Tehnologije predelave rastlinskih živil, Tehnologije predelave animalnih
živil, Osnove biotehnologij in
•
diplomanti vseh ostalih študijskih področij, ki nimajo primerljivega obsega temeljnih
in strokovnih predmetov, se jim dodatne obveznosti določijo iz nabora obveznih
temeljnih in obveznih strokovnih predmetov;
c) študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe s področja živilstva in
prehrane, sprejet pred ali po 11. 6. 2004 na fakultetah v Sloveniji ali v tujini;
d) študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred ali po 11. 6.
2004 ostalih področij, če dodatno opravijo 10-60 kreditnih točk po ECTS iz nabora
predmetov prvostopenjskega študijskega programa Živilstvo in prehrana; te
obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega
posameznika posebej določi pristojna študijska komisija, kandidat mora te dodatne
izpite opraviti pred vpisom v magistrski študij:
• diplomanti študijskih programov s področij ved o življenju (npr. diplomanti
Biotehniške fakultete) opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov
(Analizne metode v živilstvu, Živilska kemija, Živilska mikrobiologija, Higiena živil,
Tehnike pakiranja in transporta, Tehnološko procesništvo, Tehnologije predelave
rastlinskih živil, Tehnologije predelave animalnih živil, Osnove biotehnologij) v obsegu
do 30 kreditnih točk po ECTS,
• diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov
(Matematične metode, Kemija, Biologija, Fizika, Biokemija) opravijo predmete iz
nabora obveznih strokovnih predmetov (Analizne metode v živilstvu, Živilska kemija,
Živilska mikrobiologija, Higiena živil, Tehnike pakiranja in transporta, Tehnološko
procesništvo, Tehnologije predelave rastlinskih živil, Tehnologije predelave animalnih
živil, Osnove biotehnologij) v obsegu do 40 kreditnih točk po ECTS in
• diplomanti vseh ostalih študijskih področij, ki nimajo primerljivega obsega temeljnih
in strokovnih predmetov, se jim 60 kreditnih točk po ECTS dodatnih obveznosti
določi iz nabora obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov.
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program v primeru omejitve vpisa se
upoštevajo naslednja merila:
- kandidate iz točke (a) in (c) se izbira na podlagi povprečne ocene študija prve stopnje
- kandidate iz točke (b) in (d) se izbira na podlagi povprečne ocene študija prve stopnje
in povprečne ocene diferencialnih izpitov, ki so pogoj za vpis na študij druge stopnje.
Vsaka od povprečnih ocen prispeva 50 % h končni oceni.
Pri kandidatih z enakim rezultatom iz prejšnjega odstavka bodo imeli prednost kandidati z
višjo povprečno oceno študija prve stopnje.
Merila za prehode v magistrski študijski program Živilstvo:
- za kandidate iz študijskih programov 2. stopnje:
• iz študijskih programov z vseh strokovnih področij, ki potekajo na Biotehniški fakulteti
v Ljubljani
• iz študijskih programov z drugih strokovnih področij, ki potekajo na drugih univerzah
v Sloveniji ali tujini
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Pristojna
študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti
pred zaključkom študija in opredeli, v kateri letnik lahko kandidat prehaja.
- za diplomante starih univerzitetnih študijskih programov:
• iz univerzitetnih študijskih programov Živilska tehnologija, ki izpolnjujejo pogoje za vpis
v študijski program – kandidati se vpišejo v 2. letnik in morajo za dokončanje študija
uspešno zagovarjati magistrsko delo;
• iz univerzitetnih študijskih programov z drugih strokovnih področij, ki potekajo na

drugih fakultetah v Sloveniji ali tujini – kandidati se vpišejo v 2. letnik in morajo pri tem
izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo, pristojna študijska
komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred
zaključkom študija v obsegu 60 kreditnih točk skupaj z magistrskim delom.
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo
Postopek in rok za prijavo: Kandidati obvezno oddajo prijavo na spletnem portalu
http://portal.evs.gov.si/prijava, najkasneje do 1. 9. 2021. Rok za oddajo dokazil o
izpolnjevanju vpisnih pogojev je 20. 9. 2021, dokazila oddate k prijavi v eVŠ. Izjemoma bo
možna prijava in vpis na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala nezapolnjena po prvi
prijavi, do zapolnitve razpisanih vpisnih mest, in sicer v času od 23. do 24. 9. 2021.

XII. Magistrski študijski program 2. stopnje Prehrana
Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji:
V magistrski študijski program Prehrana se lahko vpiše, kdor je zaključil:
a) univerzitetni študijski program prve stopnje Živilstvo in prehrana ali primerljivi
študijski program prve stopnje na drugi univerzi
b) univerzitetni študijski program prve stopnje BF ali drugih fakultet v Sloveniji in tujini, ki
ne sodijo v izbrano ožje/sorodno študijsko področje (sorodno študijsko področje je
definirano v točkah a) in c)), če dodatno opravi 30 KT izmed predmetov
univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Živilstvo in prehrana. In sicer: a)
diplomanti študijskih programov s področij ved o življenju, kot je to BF, potem opravi
predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov (Osnove prehrane, Klinična
dietetika in epidemiologija prehrane, Higiena živil, Živilska mikrobiologija, Kakovost živil
in zakonodaja, Organizacija in delovanje prehranskih obratov, Fiziologija presnove), b)
diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov
(matematika, kemija, biologija, fizika, biokemija) potem opravi predmete iz nabora
obveznih strokovnih predmetov (Osnove prehrane, Klinična dietetika in epidemiologija
prehrane, Higiena živil, Živilska mikrobiologija, Kakovost živil in zakonodaja,
Organizacija in delovanje prehranskih obratov, Fiziologija presnove) in c) diplomanti
vseh ostalih študijskih področji, ki nimajo primerljivega nabora temeljnih in strokovnih
predmetov, potem se mu dodatni KT določijo iz nabora obveznih temeljnih in
obveznih strokovnih predmetov
c) visokošolski strokovni študijski program prve stopnje s področja živilstva in prehrane
po starem ali novem programu ali primerljivi visokošolski strokovni študijski program
prve stopnje na drugi univerzi
d) dopušča se vpis (pod navedenimi pogoji) tudi vsem ostalim kandidatom, ki ne sodijo
v izbrano ožje/sorodno študijsko področje (sorodno študijsko področje je definirano v
točkah
a) in c))
e) visokošolski strokovni študijski program prve stopnje ali dosedanji visokošolski
strokovni študijski program BF ali drugih fakultet v Sloveniji in tujini, ki ne sodijo v
izbrano ožje/sorodno študijsko področje (sorodno študijsko področje je definirano v
točkah a) in c)), če dodatno opravi do 60 KT izmed predmetov prvostopenjskega
študija Živilstva in prehrane. In sicer: a) diplomanti študijskih programov s področij ved o
življenju, kot je to BF, potem opravi predmete (do 30 KT) iz nabora obveznih
strokovnih predmetov (Osnove prehrane, Klinična dietetika in epidemiologija prehrane,
Higiena živil, Živilska mikrobiologija, Kakovost živil in zakonodaja, Organizacija in
delovanje prehranskih obratov, Fiziologija presnove I), b) diplomanti študijskih

programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov (matematika, kemija, biologija,
fizika, biokemija) potem opravi predmete (do 40 KT) iz nabora obveznih strokovnih
predmetov (Osnove prehrane, Klinična dietetika in epidemiologija prehrane, Higiena
živil, Živilska mikrobiologija, Kakovost živil in zakonodaja, Organizacija in delovanje
prehranskih obratov, Fiziologija presnove I) in c) diplomanti vseh ostalih študijskih
področij, ki nimajo primerljivega nabora temeljnih in strokovnih predmetov, potem se mu
60 KT določi iz nabora obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov.
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program v primeru omejitve vpisa se
upoštevajo naslednja merila:
- kandidate iz točke (a) in (c) se izbira na podlagi povprečne ocene študija prve stopnje
- kandidate iz točke (b) in (d) se izbira na podlagi povprečne ocene študija prve stopnje
in povprečne ocene diferencialnih izpitov, ki so pogoj za vpis na študij druge stopnje.
Vsaka od povprečnih ocen prispeva 50 % h končni oceni.
Pri kandidatih z enakim rezultatom iz prejšnjega odstavka bodo imeli prednost kandidati z
višjo povprečno oceno študija prve stopnje.
Merila za prehode v magistrski študijski program Prehrana:
- za kandidate iz študijskih programov 2. stopnje:
• iz študijskih programov z vseh strokovnih področij, ki potekajo na Biotehniški fakulteti
v Ljubljani
• iz študijskih programov z drugih strokovnih področij, ki potekajo na drugih fakultetah
v Sloveniji ali tujini
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Pristojna
študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti
pred zaključkom študija, in opredeli, v kateri letnik lahko kandidat prehaja.
- za diplomante starih univerzitetnih študijskih programov:
• iz univerzitetnega študijskega programa Živilska tehnologija, ki izpolnjujejo pogoje za
vpis v študijski program – kandidati se vpišejo v 2. letnik in morajo za dokončanje študija
opraviti
30 kreditnih točk iz nabora obveznih in izbirnih strokovnih predmetov ter
uspešno zagovarjati magistrsko delo;
• iz univerzitetnih študijskih programov z drugih strokovnih področij, ki potekajo na
fakultetah v Sloveniji ali tujini; kandidati se vpišejo v 2. letnik in morajo pri tem
izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo, pristojna študijska komisija
bo določila za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred
zaključkom študija v obsegu 60 kreditnih točk iz nabora obveznih strokovnih
predmetov (Humana prehrana, Prehrana v življenjskem ciklusu in prehranski status,
Dietetika in klinična prehrana, Alternativni načini prehrane, Imunologija prehrane,
Aplikativna prehrana, Fiziologija prehrane II, Načrtovanje prehrane, Prehrana,
zdravstvena politika in zakonodaja) in uspešno zagovarjati magistrsko delo (30 kreditnih
točk).
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo
Postopek in rok za prijavo: Kandidati obvezno oddajo prijavo na spletnem portalu
http://portal.evs.gov.si/prijava, najkasneje do 1. 9. 2021. Rok za oddajo dokazil o
izpolnjevanju vpisnih pogojev je 20. 9. 2021, dokazila oddate k prijavi v eVŠ. Izjemoma bo
možna prijava in vpis na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala nezapolnjena po prvi
prijavi, do zapolnitve razpisanih vpisnih mest, in sicer v času od 23. do 24. 9. 2021.

XIII. Magistrski študijski program 2. stopnje Ekonomika naravnih virov
V magistrski študijski program 2. stopnje Ekonomika naravnih virov je možen vpis v 2. letnik v
skladu z merili za prehode med študijskimi programi.
Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v
študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem
študijskem programu.
Prehod v magistrski študijski program Ekonomika naravnih virov je mogoč:
za kandidate iz študijskih programov 2. stopnje:
* iz študijskih programov z vseh strokovnih področij, ki potekajo na Biotehniški fakulteti v
Ljubljani
* iz študijskih programov z drugih strokovnih področij, ki potekajo na drugih univerzah v
Sloveniji ali tujini
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Pristojna
študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred
zaključkom študija in opredeli, v kateri letnik lahko kandidat prehaja.
za diplomante starih univerzitetnih študijskih programov:
* iz univerzitetnih študijskih programov s področij agronomija, zootehnika oz. živinoreja,
biologija, gozdarstvo, lesarstvo, živilstvo, mikrobiologija, biotehnologija, krajinska arhitektura;
kandidati se vpišejo v 2. letnik in morajo za dokončanje študija uspešno zagovarjati
magistrsko delo
* iz univerzitetnih študijskih programov z drugih strokovnih področij, ki potekajo na drugih
univerzah v Sloveniji ali tujini - kandidati se vpišejo v 2. letnik in morajo pri tem izpolnjevati
pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo, pristojna študijska komisija določi za vsakega
kandidata posebej obveznosti, ki jih morajo opraviti pred zaključkom študija v obsegu 60
kreditnih točk skupaj z magistrskim delom
Kraj izvajanja: Ljubljana, Rodica
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo
Postopek in rok za prijavo: Kandidati obvezno oddajo prijavo na spletnem portalu
http://portal.evs.gov.si/prijava, najkasneje do 1. 9. 2021. Rok za oddajo dokazil o
izpolnjevanju vpisnih pogojev je 20. 9. 2021, dokazila oddate k prijavi v eVŠ. Izjemoma bo
možna prijava in vpis na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala nezapolnjena po prvi
prijavi, do zapolnitve razpisanih vpisnih mest, in sicer v času od 23. do 24. 9. 2021.

XIV. Magistrski študijski program 2. stopnje Biološko izobraževanje
Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji:
V magistrski študijski program Biološko izobraževanje se lahko vpišejo kandidati, ki so
zaključili:

a) študijski program 1. bolonjske stopnje s področja biologije v obsegu 180 kreditnih točk po
ECTS
b) študijski program 1. bolonjske stopnje z drugih strokovnih področij v obsegu 180 kreditnih
točk po ECTS, če dopolni manjkajoče znanje s področja biologije s predmeti univerzitetnega
študijskega programa Biologija 1. stopnje. Pristojna komisija določi za vsakega kandidata
individualni premostitveni program v obsegu od 10 do 60 kreditnih točk po ECTS glede na
predznanje predhodnega študija.
c) visokolski študijski program s področja biologije, sprejet pred 11. 6. 2004
d) visokolski študijski program z drugih strokovnih področij, sprejet pred ali po 11. 6. 2004, če
dopolni manjkajoče znanje s področja biologije s predmeti univerzitetnega študijskega
programa Biologija 1. stopnje. Pristojna komisija določi za vsakega kandidata individualni
premostitveni program v obsegu od 10 do 60 kreditnih točk po ECTS glede na predznanje
predhodnega študija.
V primeru omejitve vpisa veljajo naslednja merila izbora:
* kandidati iz točke a.
- povprečje ocen v programu I. stopnje
* kandidati iz točke b.
- 50%: povprečje ocen v programu I. stopnje
- 50%: povprečje ocen izpitov, ki so pogoj za vpis
* kandidati iz točke c
- povprečje ocen v visokošolskem programu
* kandidati iz točke d.
- 40%: povprečje ocen v visokošolskem programu
- 60%: povprečje ocen izpitov, ki so pogoj za vpis
Merila za prehode v magistrski študijski program Biološko izobraževanje:
Prehod v pedagoški študijski program 2. stopnje Biološko izobraževanje (2. bolonjska
stopnja) je mogoč:
- če prvi program ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc kot
pedagoški študijski program 2. stopnje Biološko izobraževanje,
- če je kandidatu pri vpisu mogoče na podlagi ustreznih dokumentov priznati vsaj polovico
obveznosti iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete
pedagoškega študijskega programa 2. stopnje Biološko izobraževanje,
- če to dopušča obseg razpoložljivih mest.
Pristojna komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora kandidat
opraviti pred zaključkom študija, in opredeli, v kateri letnik lahko prehaja.
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo
Postopek in rok za prijavo: Kandidati obvezno oddajo prijavo na spletnem portalu
http://portal.evs.gov.si/prijava, najkasneje do 1. 9. 2021. Rok za oddajo dokazil o

izpolnjevanju vpisnih pogojev je 20. 9. 2021, dokazila oddate k prijavi v eVŠ. Izjemoma bo
možna prijava in vpis na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala nezapolnjena po prvi
prijavi, do zapolnitve razpisanih vpisnih mest, in sicer v času od 23. do 24. 9. 2021.

