SENAT UL

Številka: 031-1/2016
Datum: Ljubljana, 26. 1. 2016

24. SEJA DNE 26. 1. 2016

6.

TOČKA: Poročilo Komisije za dodiplomski študij

Poročevalec: prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik Komisije za dodiplomski študij
Priloga:
- Poročilo Komisije za dodiplomski študij
- Rokovnik preizkusov posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti - študijsko leto
2016/2017.

SEZNANITEV:
Senat UL se seznani s poročilom o delu Komisije za dodiplomski študij z 18. redne seje
KDŠ z dne 12. 1. 2016 in sprejetimi sklepi na podlagi pooblastila Senata UL.

Številka: 033-1/16-ER-NS
Datum: 13. 1. 2016

Senatu UL
Poročilo Komisije za dodiplomski študij
Komisija Senata UL za dodiplomski študij je od zadnjega poročanja Senatu UL zasedala
enkrat, in sicer na 18. redni seji dne 12. 1. 2016.
KDŠ je na 18. redni seji obravnavala naslednje točke:
1. zapisnik 17. redne seje z dne 8. 12. 2015,
2. predlog Rokovnika preizkusov posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti
članic Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2016/2017,
3. izredna evalvacija prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa
Politologija – študije politike in države, UL FDV - imenovanje poročevalca (prva
obravnava),
4. predlog za prvo akreditacijo prvostopenjskega dvodisciplinarnega univerzitetnega
študijskega programa Bibliotekarstvo in informatika, UL FF – imenovanje
poročevalcev (prva obravnava),
5. predlog sprememb dveh prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov
Slovenistika, UL FF (prva obravnava),
6. predlog spremembe prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa
Računalništvo in informatika, prvostopenjskega visokošolskega strokovnega
študijskega programa Računalništvo in informatika, UL FRI in prvostopenjskega
interdisciplinarnega univerzitetnega študijskega programa Računalništvo in
matematika UL FRI in UL FMF (druga obravnava),
7. predlog spremembe prvostopenjskega interdisciplinarnega univerzitetnega
študijskega programa Multimedija, UL FE in UL FRI (prva obravnava),
8. predlog spremembe enovitega magistrskega študijskega programa Veterinarstvo,
UL VF (prva obravnava),
9. predlog spremembe prvostopenjskega visokošolskega strokovnega študijskega
programa Operativno gradbeništvo, UL FGG (prva obravnava),
10. predlog sprememb prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa
Socialna pedagogika in dveh študijskih programov za izpopolnjevanje: Študijski
program za pedagoško izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje in Pedagoško
andragoško izobraževanje, UL PEF (prva obravnava),
11. predlog spremembe prvostopenjskega visokošolskega strokovnega študijskega
programa Fizioterapija, UL ZF (prva obravnava),
12. predlog spremembe enovitega magistrskega študijskega programa Arhitektura in
prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Urbanizem, UL FA (prva
obravnava),
13. imenovanje poročevalcev za študijske programe za izpopolnjevanje UL TEOF, UL
PEF in UL FF, ki se jim izteče akreditacija 30. 9. 2017 (prva obravnava),
14. razno.
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Komisija je na seji sprejela naslednje sklepe:
K točki 2
KDŠ je obravnavala predlog Rokovnika preizkusov posebnih nadarjenosti, sposobnosti in
spretnosti članic Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2016/2017.
2. KDŠ je po pooblastilu Senata UL z dne 29. 9. 2015 sprejela sklep, da potrjuje
Rokovnik preizkusov posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti članic Univerze v
Ljubljani za študijsko leto 2016/2017.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL.
Rokovnik je priloga poročila.
K točki 3
KDŠ je imenovala poročevalko v postopku izredne evalvacije prvostopenjskega
univerzitetnega študijskega programa Politologija – študije politike in države Univerze v
Ljubljani Fakultete za družbene vede.
3. KDŠ je sprejela sklep, da se za poročevalko v postopku izredne evalvacije (podaljšanja
akreditacije) prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programov Politologija – študije
politike in države, ki ga izvaja Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede, določi članica
KDŠ, prof. dr. Barbara Drinovec Drnovšek.
K točki 4
KDŠ je imenovala poročevalce v postopku prve akreditacije prvostopenjskega
dvodisciplinarnega univerzitetnega študijskega programa Bibliotekarstvo in informatika,
Univerze v Ljubljani Filozofske fakultete.
4. KDŠ je sprejela sklep, da se za poročevalce v postopku prve akreditacije
prvostopenjskega dvodisciplinarnega univerzitetnega študijskega programa Bibliotekarstvo in
informatika Univerze v Ljubljani Filozofske fakultete, določijo:
- prof. dr. Marko Vrabec, član KDŠ,
- prof. dr. Franc Solina, UL FRI,
- doc. dr. Andraž Petrovčič, UL FDV.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL.
K točki 5
KDŠ je obravnavala predlog za spremembe prvostopenjskega univerzitetnega študijskega
programa Slovenistika in prvostopenjskega dvodisciplinarnega univerzitetnega študijskega
programa Slovenistika Univerze v Ljubljani Filozofske fakultete.
5. KDŠ je sprejela sklep o soglasju k spremembi prvostopenjskega univerzitetnega
študijskega programa Slovenistika in prvostopenjskega dvodisciplinarnega univerzitetnega
študijskega programa Slovenistika Univerze v Ljubljani Filozofske fakultete, ki se nanaša na
spremembo pogojev za vpis.
Skladno s sprejeto spremembo se ustrezno dopolni Razpis za vpis v prvostopenjske in
enovite magistrske študijske programe za študijsko leto 2016/2017.
Za izvedbo predloga sprememb je odgovorna članica v okviru obstoječih sredstev za
študijsko dejavnost ali drugih lastnih sredstev.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in NAKVIS-u.
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K točki 6
KDŠ je obravnavala predlog za spremembe prvostopenjskega univerzitetnega študijskega
programa Računalništvo in informatika, prvostopenjskega visokošolskega strokovnega
študijskega programa Računalništvo in informatika Univerze v ljubljeni Fakultete za
računalništvo in informatiko ter prvostopenjskega interdisciplinarnega univerzitetnega
študijskega programa Računalništvo in matematika Univerze v Ljubljani Fakultete za
računalništvo in informatiko in Fakultete za matematiko in fiziko.
6.1 KDŠ je sprejela sklep o soglasju k spremembi prvostopenjskega univerzitetnega
študijskega programa Računalništvo in informatika, ki se nanaša na spremembo
predmetnika (sprememba vrste predmeta, uvedba novega izbirnega predmeta in
preimenovanje predmeta) in na spremembo pogojev za dokončanje študija.
Za izvedbo predloga spremembe je odgovorna članica v okviru obstoječih sredstev za
študijsko dejavnost ali drugih lastnih sredstev.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in NAKVIS-u.
6.2 KDŠ je sprejela sklep o soglasju k spremembi prvostopenjskega visokošolskega
strokovnega študijskega programa Računalništvo in informatika Univerze v Ljubljani
Fakultete za računalništvo in informatiko, ki se nanaša na spremembo predmetnika
(opustitev predmeta in uvedba novega predmeta, sprememba vrste predmeta) in pogojev za
dokončanje študija.
Za izvedbo predloga spremembe je odgovorna članica v okviru obstoječih sredstev za
študijsko dejavnost ali drugih lastnih sredstev.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in NAKVIS-u.
6.3 KDŠ je sprejela sklep o soglasju k spremembi prvostopenjskega interdisciplinarnega
univerzitetnega študijskega programa Računalništvo in matematika Univerze v Ljubljani
Fakultete za računalništvo in informatiko in Fakultete za matematiko in fiziko, ki se nanaša
na spremembo predmetnika (opustitev predmeta in uvedba novega predmeta,
preimenovanje predmeta).
Za izvedbo predloga spremembe je odgovorna članica v okviru obstoječih sredstev za
študijsko dejavnost ali drugih lastnih sredstev.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in NAKVIS-u.
K točki 7
KDŠ je obravnavala predlog za spremembo prvostopenjskega interdisciplinarnega
univerzitetnega študijskega programa Multimedija Univerze v Ljubljani Fakultete za
elektrotehniko in Fakultete za računalništvo in informatiko.
7. KDŠ je sprejela sklep o soglasju k spremembi prvostopenjskega interdisciplinarnega
univerzitetnega študijskega programa Multimedija Univerze v Ljubljani Fakultete za
elektrotehniko in Fakultete za računalništvo in informatiko, ki se nanaša na spremembo
predmetnika (sprememba imena predmeta).
Za izvedbo predloga sprememb je odgovorna članica v okviru obstoječih sredstev za
študijsko dejavnost ali drugih lastnih sredstev.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in NAKVIS-u.
K točki 8
KDŠ je obravnavala predlog za spremembo enovitega magistrskega študijskega
programa Veterinarstvo Univerze v Ljubljani Veterinarske fakultete.
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8. KDŠ je sprejela sklep o soglasju k spremembi enovitega magistrskega študijskega
programa Veterinarstvo Univerze v Ljubljani Veterinarske fakultete, ki se nanaša na
spremembo predmetnika (opustitev in uvedba predmeta).
Za izvedbo predloga spremembe je odgovorna članica v okviru obstoječih sredstev za
študijsko dejavnost ali drugih lastnih sredstev.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in NAKVIS-u.
K točki 9
KDŠ je obravnavala predlog za spremembo prvostopenjskega visokošolskega
strokovnega študijskega programa Operativno gradbeništvo, Univerze v Ljubljani Fakultete
za gradbeništvo in geodezijo.
9. KDŠ je sprejela sklep o soglasju k spremembi prvostopenjskega visokošolskega
strokovnega študijskega programa Operativno gradbeništvo Univerze v Ljubljani Fakultete za
gradbeništvo in geodezijo, ki se nanaša na spremembo predmetnika (ukinitev modula).
Skladno s sprejeto spremembo se ustrezno dopolni Razpis za vpis v prvostopenjske in
enovite magistrske študijske programe za študijsko leto 2016/2017.
Za izvedbo predloga sprememb je odgovorna članica v okviru obstoječih sredstev za
študijsko dejavnost ali drugih lastnih sredstev.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in NAKVIS-u.
K točki 10
KDŠ je obravnavala predlog za spremembo prvostopenjskega univerzitetnega študijskega
programa Socialna pedagogika in dveh študijskih programov za izpopolnjevanje: Študijski
program za pedagoško izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje in Pedagoško andragoško
izobraževanje Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete.
10.1 KDŠ je sprejela sklep o soglasju k spremembi prvostopenjskega univerzitetnega
študijskega programa Socialna pedagogika Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete, ki se
nanaša na spremembo pogojev za dokončanje študija.
Za izvedbo predloga spremembe je odgovorna članica v okviru obstoječih sredstev za
študijsko dejavnost ali drugih lastnih sredstev.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in NAKVIS-u.
10.2 KDŠ je sprejela sklep o soglasju k spremembi študijskega programa za
izpopolnjevanje Študijski program za pedagoško izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje
Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete, ki se nanaša na spremembo pogojev za vpis in
meril za izbiro ob omejitvi vpisa, spremembo KLASIUS – SRV in spremembo meril za
priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program.
Za izvedbo predloga spremembe je odgovorna članica v okviru obstoječih sredstev za
študijsko dejavnost ali drugih lastnih sredstev.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in NAKVIS-u.
10.3 KDŠ je sprejela sklep o soglasju k spremembi študijskega programa za
izpopolnjevanje Pedagoško andragoško izobraževanje Univerze v Ljubljani Pedagoške
fakultete, ki se nanaša na spremembo predmetnika (preimenovanje predmeta) in na
spremembo meril za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program.
Za izvedbo predloga spremembe je odgovorna članica v okviru obstoječih sredstev za
študijsko dejavnost ali drugih lastnih sredstev.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in NAKVIS-u.
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K točki 11
KDŠ je obravnavala predlog za spremembo prvostopenjskega visokošolskega
strokovnega študijskega programa Fizioterapija, Univerze v Ljubljani Zdravstvene fakultete.
11. KDŠ je sprejela sklep o soglasju k spremembi prvostopenjskega visokošolskega
strokovnega študijskega programa Fizioterapija Univerze v Ljubljani Zdravstvene fakultete, ki
se nanaša na spremembo pogojev za vpis.
Skladno s sprejeto spremembo se ustrezno dopolni Razpis za vpis v prvostopenjske in
enovite magistrske študijske programe za študijsko leto 2016/2017.
Za izvedbo predloga sprememb je odgovorna članica v okviru obstoječih sredstev za
študijsko dejavnost ali drugih lastnih sredstev.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in NAKVIS-u.
K točki 12
KDŠ je obravnavala predlog za spremembo enovitega magistrskega študijskega
programa Arhitektura in prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Urbanizem
Univerze v Ljubljani Fakultete za arhitekturo.
12.1 KDŠ je sprejela sklep o soglasju k spremembi enovitega magistrskega študijskega
programa Arhitektura Univerze v Ljubljani Fakultete za arhitekturo, ki se nanaša na
spremembo pogojev za napredovanje po programu in na spremembo predmetnika
(sprememba letnika izvajanja predmeta in sprememba kreditnih točk pri predmetih).
Za izvedbo predloga sprememb je odgovorna članica v okviru obstoječih sredstev za
študijsko dejavnost ali drugih lastnih sredstev.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in NAKVIS-u.
12.2 KDŠ je sprejela sklep o soglasju k spremembi prvostopenjskega univerzitetnega
študijskega programa Urbanizem Univerze v Ljubljani Fakultete za arhitekturo, ki se nanaša
na spremembo predmetnika (uvedba novega strokovnega izbirnega predmeta).
Za izvedbo predloga sprememb je odgovorna članica v okviru obstoječih sredstev za
študijsko dejavnost ali drugih lastnih sredstev.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in NAKVIS-u.
K točki 13
KDŠ je imenovala poročevalce v postopku podaljšanja akreditacije študijskih programov,
ki se jim izteče akreditacija konec študijskega leta 2016/2017.
13.1 KDŠ je sprejela sklep, da se za poročevalko v postopku podaljšanja akreditacije
študijskega programa za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoška izobrazba za strokovne
delavce v OŠ in SŠ Univerze v Ljubljani Filozofske fakultete določi članica KDŠ doc. dr.
Breda Jakovac Strajn, UL VF.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL.
13.2 KDŠ je sprejela sklep, da se za poročevalca v postopku podaljšanja akreditacije
študijskega programa za izpopolnjevanje Pedagoško andragoško izobraževanje Univerze v
Ljubljani Pedagoške fakultete določi član KDŠ prof. dr. Janez Vodičar, UL TEOF.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL.
13.3 KDŠ je sprejela sklep, da se za poročevalca v postopku podaljšanja akreditacije
študijskega programa za izpopolnjevanje Študijski program za pedagoško izpopolnjevanje iz
predšolske vzgoje Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete določi član KDŠ prof. dr. Janez
Vodičar, UL TEOF.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL.
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13.4 KDŠ je sprejela sklep, da se za poročevalko v postopku podaljšanja akreditacije
študijskega programa za izpopolnjevanje Zakonska in družinska terapija Univerze v Ljubljani
Teološke fakultete določi članica KDŠ prof. mag. Lucija Močnik Ramovš, UL ALUO.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL.
K točki 14
Pod točko razno se je nadaljevala razprava s 17. redne seje KDŠ glede vključevanja zunanje
izbirnosti v študijske programe. Komisija Senatu UL ne predlaga spremembe obstoječe
rešitve, zunanja izbirnost naj ostane kot priporočilo Senata UL iz leta 2006.

Pripravili:
Eva Repe
Nataša Smerdelj

Predsednik Komisije za dodiplomski študij
prof. dr. Samo Kropivnik, l. r.
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PREIZKUSI POSEBNIH NADARJENOSTI, SPOSOBNOSTI IN SPRETNOSTI – študijsko leto 2016/2017
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

2. in 3. 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

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

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

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

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

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

2. in 3. 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

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

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

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

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

