2. AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO
Nazorjeva 3, 1000 Ljubljana,
Tel.: 01/251 04 12, 01/251 95 80, GSM: 031/313-394, Faks: 01/251-04-50
Spletna stran zavoda: www.agrft.uni-lj.si
Spletna stran študijskih programov: http://www.agrft.uni-lj.si/studij/podiplomski_studij/
Kontaktna oseba za kandidate: Breda Rues Erbežnik (breda.rues@agrft.uni-lj.si, tel.: 01 251
04 12)

Magistrski študijski programi 2. stopnje:











Filmsko in televizijsko ustvarjanje
- Filmska režija,
- Televizijska režija,
- Montaža,
- Scenaristika
- Produkcija
- Snemanje
Filmski in televizijski študiji
Scensko oblikovanje
- Scenografija
- Kostumografija
Dramaturgija in scenske umetnosti
Dramska igra
- Dramska igra
- Gledališko petje
- Umetniška beseda
- Igra z lutko
Gledališka in radijska režija
Gledališka režija
Radijska režija
Umetnost giba
- Gib v prostoru (raz-gibani prostor)
Oblike govora
- Oblikovanje govorjenih besedil

I. Magistrski študijski program 2. stopnje:


Filmsko in televizijsko ustvarjanje

Trajanje študija: 2 leti
Pogoji za vpis in merila za izbiro
V program se lahko vpiše kandidat, ki je
1. uspešno opravil preizkus posebne nadarjenosti za drugostopenjski magistrski študij
filmskega in televizijskega ustvarjanja,
2. ob prijavi na študij predložil načrt (dispozicijo) magistrskega umetniškega dela,
3. dokazal ustrezne psihofizične sposobnosti,
ter ki je končal:
a) katerikoli študijski program prve stopnje;
b) visokošolski strokovni študijski program po starem programu, če kandidat pred
vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu
10-60 KT. Kandidati morajo obveznosti na lastne stroške opraviti pred vpisom v
magistrski študij.

V program se lahko vpiše tudi kandidat, ki je končal enakovredno izobraževanje, kot je
navedeno v točkah a) in b), v tujini in izpolnjuje pogoje, opisane v točkah 1, 2 in 3.
Vsi kandidati morajo pri prijavi izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni
evropski referenčni okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom.
Ustrezna dokazila o izpoplnjevanju tega vpisnega pogoja so:
- potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo,
- spričevalo o zaključeni osnovni šoli v RS ali zaključeni tuji osnovni šoli z slovenskim
učnim jezikom,
- maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa
srednjega strokovnega izobraževanja, s katerega je razviden opravljen predmet
Slovenski jezik,
- spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem
izobraževanju ali zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim
učnim jezikom,
- diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v RS v študijskem programu
in potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku.
Kandidati dokažejo psihofizične sposobnosti s splošnim zdravniškim spričevalom.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa in bo preizkus posebne nadarjenosti opravilo več
kandidatov, kot je vpisnih mest, bodo kandidati izbrani glede na:
uspeh pri preizkusu posebne nadarjenosti in psihofizičnih sposobnosti
ocena načrta (dispozicije) magistrskega umetniškega dela
povprečna skupna ocena prvostopenjskega oz. dodiplomskega študija

40 % točk
50 % točk
10 % točk

Pogoji o prehodih med programi
I. Prehodi so možni med drugostopenjskimi študijskimi programi:
Študentje, ki so vpisani v druge drugostopenjske študijske programe, lahko preidejo v študijski
program Filmsko in televizijsko ustvarjanje, če to dopuščajo razpoložljiva študijska mesta ter
če kandidati izpolnjujejo pogoje za vpis in ostale pogoje, določene v Merilih za prehode med
študijskimi programi. O prehodu odloča Senat UL AGRFT.
II. Diplomanti nebolonjskih univerzitetnih štud. programov lahko prehajajo na štud.
program pod naslednjimi pogoji:
Diplomanti nebolonjskih univerzitetnih programov lahko preidejo v študijski program Filmsko
in televizijsko ustvarjanje, če to dopuščajo razpoložljiva študijska mesta ter če kandidati
izpolnjujejo pogoje za vpis in ostale pogoje, določene v Merilih za prehode med študijskimi
programi. O prehodu odloča Senat UL AGRFT.
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, 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.

Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo; študijski program se bo izvajal, če bodo vanj vpisani najmanj
3 študenti

II. Magistrski študijski program 2. stopnje:


Filmski in televizijski študiji

Trajanje študija: 2 leti
Pogoji za vpis in merila za izbiro
V program se lahko vpiše kandidat, ki je uspešno opravil preizkus posebne nadarjenosti za
drugostopenjski magistrski študij Filmski in televizijski študiji in ob opravljanju preizkusa
predložil načrt (dispozicijo) magistrskega dela ter končal:
a) katerikoli študijski program prve stopnje;
b) visokošolski strokovni študijski program po starem programu, če kandidat pred vpisom
opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 10-60 KT,
kandidati morajo obveznosti na lastne stroške opraviti pred vpisom v magistrski študij.
V program se lahko vpiše tudi kandidat, ki je končal enakovredno izobraževanje, kot je
navedeno v točkah a) in b), v tujini in je uspešno opravil preizkus posebne nadarjenosti za
drugostopenjski magistrski študij filmskih in televizijskih študij na UL AGRFT in ob opravljanju
preizkusa predložil načrt (dispozicijo) magistrskega dela. Načrt (dispozicija) magistrskega dela
je pisna naloga, ki predstavi ključna vsebinska in teoretska izhodišča za magistrsko delo, ki ga
študent želi ustvariti v okviru drugostopenjskega magistrskega študija. Načrt mora obsegati
najmanj 5000 znakov, lahko pa vsebuje tudi pisne, slikovne ali avdiovizualne priloge.
S preizkusom posebne nadarjenosti se preveri nadarjenost kandidata, njegove analitične
potenciale in kritične spretnosti za drugostopenjski magistrski študij filmskih in televizijskih
študij s poudarkom na predloženem načrtu (dispoziciji) magistrskega dela.
Vsi kandidati morajo pri prijavi izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni
evropski referenčni okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom.
Ustrezna dokazila o izpoplnjevanju tega vpisnega pogoja so:
- potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo,
- spričevalo o zaključeni osnovni šoli v RS ali zaključeni tuji osnovni šoli z slovenskim
učnim jezikom,
- maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa
srednjega strokovnega izobraževanja, s katerega je razviden opravljen predmet
Slovenski jezik,
- spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem
izobraževanju ali zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim
učnim jezikom,
- diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v RS v študijskem programu
in potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa in bo preizkus posebne nadarjenosti opravilo več
kandidatov, kot je vpisnih mest, bodo kandidati izbrani glede na:
uspeh pri preizkusu posebne nadarjenosti in psihofizičnih sposobnosti
ocena načrta (dispozicije) magistrskega dela
povprečna skupna ocena prvostopenjskega oz. dodiplomskega študija

80 % točk
15 % točk
2,5 % točk

ocena diplomskega dela prvostopenjskega oz. dodiplomskega študija (če
študijski program, ki ga je opravil kandidat, ne obsega diplomskega dela,
tudi v tej rubriki šteje povprečna skupna ocena prvostopenjskega oz.
dodiplomskega študija)

2,5 % točk

Če izvedba magistrskega dela zahteva materialna sredstva, jih je študent dolžan zagotoviti
sam.
Pogoji o prehodih med programi
I. Prehodi so možni med drugostopenjskimi študijskimi programi:
Študentje, ki so vpisani v druge drugostopenjske študijske programe, lahko preidejo v študijski
program Filmski in televizijski študiji, če to dopuščajo razpoložljiva študijska mesta ter če
kandidati izpolnjujejo pogoje za vpis in ostale pogoje, določene v Merilih za prehode med
študijskimi programi. O prehodu odloča Senat UL AGRFT.
II. Diplomanti nebolonjskih univerzitetnih štud. programov lahko prehajajo na štud.
program pod naslednjimi pogoji:
Diplomanti nebolonjskih univerzitetnih programov lahko preidejo v študijski program Filmski in
televizijski študiji, če to dopuščajo razpoložljiva študijska mesta ter če kandidati izpolnjujejo
pogoje za vpis in ostale pogoje, določene v Merilih za prehode med študijskimi programi. O
prehodu odloča Senat UL AGRFT.
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, 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.
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo; študijski program se bo izvajal, če bosta vanj vpisana
najmanj 2 študenta

III. Magistrski študijski program 2. stopnje:


Scensko oblikovanje

Trajanje študija: 2 leti
Pogoji za vpis in merila za izbiro
V magistrski študijski program Scensko oblikovanje se lahko vpiše:
a) kdor je končal študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij
(umetnosti, humanistike ali družboslovja)
ali
b) kdor je končal študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, če je
pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija; te

obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10
do največ 60 kreditnih točk, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na prvi
stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v
drugostopenjski študijski program; o tem odloča Senat UL AGRFT,
in
kdor je opravil preizkus umetniške nadarjenosti.
Vsi kandidati morajo pri prijavi izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni
evropski referenčni okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom.
Ustrezna dokazila o izpoplnjevanju tega vpisnega pogoja so:
- potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo,
- spričevalo o zaključeni osnovni šoli v RS ali zaključeni tuji osnovni šoli z slovenskim
učnim jezikom,
- maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa
srednjega strokovnega izobraževanja, s katerega je razviden opravljen predmet
Slovenski jezik,
- spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem
izobraževanju ali zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim
učnim jezikom,
- diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v RS v študijskem programu
in potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa in bo preizkus opravilo več kandidatov, kot je prostih mest,
bodo kandidati izbrani glede na:
uspeh pri preizkusu posebne nadarjenosti
uspeh dodiplomskega študija

90 % točk
10 % točk

Pogoji o prehodih med programi
I.

Prehodi so možni med drugostopenjskimi študijskimi programi:

Študentje, ki so vpisani v druge drugostopenjske študijske programe, lahko preidejo v študijski
program Scensko oblikovanje, če to dopuščajo razpoložljiva študijska mesta ter če kandidati
izpolnjujejo pogoje za vpis in ostale pogoje, določene v Merilih za prehode med študijskimi
programi. O prehodu odloča Senat UL AGRFT.

II.

Diplomanti nebolonjskih univerzitetnih štud. programov lahko prehajajo na štud.
program pod naslednjimi pogoji:

Diplomanti nebolonjskih univerzitetnih programov lahko preidejo v študijski program Scensko
oblikovanje, če to dopuščajo razpoložljiva študijska mesta ter če kandidati izpolnjujejo pogoje
za vpis in ostale pogoje, določene v Merilih za prehode med študijskimi programi. O prehodu
odloča Senat UL AGRFT.
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, 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.
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo; študijski program se bo izvajal, če bo vanj vpisan najmanj
1 študent.

IV. Magistrski študijski program 2. stopnje:


Dramaturgija in scenske umetnosti

Trajanje študija: 2 leti
Pogoji za vpis in merila za izbiro
V program se lahko vpiše kandidat, ki je uspešno opravil preizkus posebne nadarjenosti za
drugostopenjski magistrski študij Dramaturgije in scenskih umetnosti. Pogoj za pristop k
preizkusu posebne nadarjenosti je v predpisanem roku predložena pisna naloga, ki jo
sestavljata:
-

zaokrožena obravnava izbranega umetniškega dela, pojava ali pojma s področja
scenskih umetnosti (v obsegu od 20.000 do 30.000 znakov s presledki) ali dramaturška
razčlemba izbranega dramskega besedila, ki vključuje tudi konceptualno zasnovo
njegove uprizoritve (v enakem obsegu),

in
- dramsko besedilo (v obsegu od 30.000 do 90.000 znakov s presledki) ali dramatizacija
oziroma priredba literarnega dela (v enakem obsegu).
Preizkus posebne nadarjenosti obsega:
a) zagovor pisne naloge iz prvega odstavka te točke,
b) preizkus širše jezikovne razgledanosti,
c) pogovor, v katerem komisija poleg splošne razgledanosti preveri tudi kandidatovo
poznavanje klasičnih in pomembnih modernih dramskih besedil, njegovo pojmovanje
funkcije umetnosti in kulture ter seznanjenost z aktualno gledališko produkcijo.
V program se, potem ko je uspešno opravil preizkus posebne nadarjenosti, lahko vpiše
študent, ki je končal:
a) študijski program prve stopnje z ustreznih umetniških oz. strokovnih področij
humanistike in družboslovja (še posebej s področij dramaturgije, študijev scenskih oz.
uprizoritvenih umetnosti, teatrologije, primerjalne književnosti, ipd.),
b) študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, če je pred vpisom opravil
študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija; te obveznosti določi Senat
UL AGRFT glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do največ 60
kreditnih točk, kandidati pa jih opravijo z opravljanjem izpitov pred vpisom v
drugostopenjski študijski program.
V program se lahko vpiše tudi kandidat, ki je končal enakovredno izobraževanje, kot je
navedeno v točkah a) in b) v tujini in uspešno opravil preizkus posebne nadarjenosti za
drugostopenjski magistrski študij na UL AGRFT.
Vsi kandidati morajo pri prijavi izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni
evropski referenčni okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom.
Ustrezna dokazila o izpoplnjevanju tega vpisnega pogoja so:
- potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo,

-

spričevalo o zaključeni osnovni šoli v RS ali zaključeni tuji osnovni šoli z slovenskim
učnim jezikom,
maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa
srednjega strokovnega izobraževanja, s katerega je razviden opravljen predmet
Slovenski jezik,
spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem
izobraževanju ali zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim
učnim jezikom,
diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v RS v študijskem programu
in potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa in bo preizkus posebne nadarjenosti opravilo več
kandidatov, kot je vpisnih mest, bodo kandidati izbrani glede na:
uspeh pri preizkusu posebne nadarjenosti, ki vključuje tudi oceno pisne
naloge
povprečna skupna ocena prvostopenjskega oz. dodiplomskega študija
ocena diplomskega dela prvostopenjskega oz. dodiplomskega študija
študijski in strokovni dosežki, povezani s programom, ki ga vpisuje,
objave, uprizoritve, priznanja, nagrade, dosežene pred vpisom v
program

70 % točk
10 % točk
10 % točk
10 % točk

Pogoji o prehodih med programi
I. Prehodi so možni med drugostopenjskimi študijskimi programi:
Študentje, ki so vpisani v druge drugostopenjske študijske programe, lahko preidejo v študijski
program Dramaturgija in scenske umetnosti, če to dopuščajo razpoložljiva študijska mesta ter
če kandidati izpolnjujejo pogoje za vpis in ostale pogoje, določene v Merilih za prehode med
študijskimi programi. O prehodu odloča Senat UL AGRFT.
II. Diplomanti nebolonjskih univerzitetnih štud. programov lahko prehajajo na štud.
program pod naslednjimi pogoji:
Diplomanti nebolonjskih univerzitetnih programov lahko preidejo v študijski program
Dramaturgija in scenske umetnosti, če to dopuščajo razpoložljiva študijska mesta ter če
kandidati izpolnjujejo pogoje za vpis in ostale pogoje, določene v Merilih za prehode med
študijskimi programi. O prehodu odloča Senat UL AGRFT.
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, 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.
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo; 1. letnik študijskega programa se bo izvajal, če bosta vanj
vpisana najmanj 2 študenta.

V. Magistrski študijski program 2. stopnje:


Dramska igra

Trajanje študija: 1 leto
Pogoji za vpis in merila za izbiro
V magistrski študijski program Dramska igra se lahko vpiše kdor je:
a) uspešno opravil preizkus posebne nadarjenosti in
b) kdor je končal:
- štiriletni študijski program na UL AGRFT,ali
- enakovredno izobraževanje na tujem ali domačem visokošolskem zavodu ali
- triletni študijski program prve stopnje dramske igre, gledališke režije, igre z lutko in
podobno, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za
nadaljevanje študija; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega
področja in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk, kandidati pa jih lahko
opravijo med študijem na prvi stopnji ali v programih za izpopolnjevanje. O
priznanju odloča Senat UL AGRFT.
V skladu s 36. členom zakona o visokem šolstvu (Ur. L. RS, št. 32/2012) akademija omogoča
kandidatom, ki so zaključili prvostopenjski študijski program, ovrednoten s 180 ECTS,
pridobitev dodatnih 60 ECTS, tako da skupaj z drugostopenjskim štud. programom Dramska
igra pridobijo skupaj 120 ECTS, potrebnih za dokončanje magistrskega študijskega programa.
Kandidati z zaključenim prvostopenjskim štud. programom, ovrednotenim s 180 ECTS, ki se
prijavijo na študij na drugostopenjskem štud. programu Dramska igra oddajo v referatu za
študijske in študentske zadeve prošnjo za pridobitev dodatnih 60 ECTS. Vsako prošnjo
obravnava Oddelek za gledališče in radio individualno in kandidatu določi obveznosti glede na
njegova predhodna znanja in kompetence. Predlog obravnava Študijske komisija AGRFT in
Senat AGRFT, ki kandidatu o obveznostih izda sklep. Kandidat opravlja dodatne obveznosti
za pridobitev 60 ECTS v okviru vseživljenskega učenja, o opravljenih obveznostih mu
akademija izda potrdilo o opravljenih obveznostih. Kandidat, ki je opravil dodatnih 60 ECTS je
na študij dramske igre sprejet, če izpolnjuje tudi ostale pogoje za vpis. Kandidat lahko opravlja
preizkus umetniške nadarjenosti pred pridobitvijo dodatnih 60 ECTS točk.
Vsi kandidati morajo pri prijavi izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni
evropski referenčni okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom.
Ustrezna dokazila o izpoplnjevanju tega vpisnega pogoja so:
- potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo,
- spričevalo o zaključeni osnovni šoli v RS ali zaključeni tuji osnovni šoli z slovenskim
učnim jezikom,
- maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa
srednjega strokovnega izobraževanja, s katerega je razviden opravljen predmet
Slovenski jezik,
- spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem
izobraževanju ali zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim
učnim jezikom,
- diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v RS v študijskem programu
in potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku.
Pri izbiri kandidatov za vpis v magistrski študijski program v primeru omejitve vpisa se upošteva
uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena, ocena diplomskega dela), lahko pa tudi
uspeh pri posameznih, s študijskim programom določenih predmetih oziroma predmetnih
področjih prve stopnje oziroma pri izbirnem izpitu določenem s študijskim programom in
opravljen preizkus posebne nadarjenosti, in sicer:
- uspeh dodiplomskega študija: 10 %

- preizkus posebne nadarjenosti: 90%.
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, 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.
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo; študijski program se bo izvajal, če bosta vanj vpisana
najmanj 2 študenta

VI. Magistrski študijski program 2. stopnje:


Gledališka in radijska režija

Trajanje študija: 1 leto
Pogoji za vpis in merila za izbiro
V magistrski študijski program Gledališka in radijska režija se lahko vpiše:
a. kdor je končal študijski program prve stopnje s področij: gledališka režija in radijska režija,
dramska igra, dramaturgija in filmska in TV-režija, ali
b. kdor je končal študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, če je pred
vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija; te obveznosti
se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do največ 60
kreditnih točk, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na prvi stopnji, v programih za
izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v drugostopenjski študijski program,
o čemer odloča Senat UL AGRFT, ali
c. kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini,
d. kdor je poleg zahtevanih pogojev iz točke 1 oz. točke 2 oz. 3 opravil tudi preizkus
umetniške nadarjenosti v obliki pogovora (oceno uspešnosti tvorita: 90 % preizkus, 10 %
študijsko povprečje ocen na prvi oz. dodiplomski stopnji). Preizkus je sestavljen iz
sinopsisa o predlaganem projektu (ki ga kandidat odda vnaprej), življenjepisa s
poudarkom na dosedanji praksi in pogovora, ki se opravi pred strokovno komisijo.
V skladu s 36. členom Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/2012) akademija omogoča
kandidatom, ki so zaključili prvostopenjski študijski program, ovrednoten s 180 ECTS,
pridobitev dodatnih 60 ECTS, tako da skupaj z drugostopenjskim štud. programom Gledališka
in radijska režija pridobijo skupaj 120 ECTS, potrebnih za dokončanje magistrskega
študijskega programa.
Kandidati z zaključenim prvostopenjskim štud. programom, ovrednotenim s 180 ECTS, ki se
prijavijo na študij na drugostopenjskem štud. programu Gledališka in radijska režija oddajo v
referatu za študijske in študentske zadeve prošnjo za pridobitev dodatnih 60 ECTS. Vsako
prošnjo obravnava Oddelek za gledališče in radio individualno in kandidatu določi obveznosti
glede na njegova predhodna znanja in kompetence. Predlog obravnavata Študijska komisija
AGRFT in Senat AGRFT, ki kandidatu o obveznostih izda sklep. Kandidat opravlja dodatne
obveznosti za pridobitev 60 ECTS v okviru vseživljenjskega učenja, o opravljenih obveznostih
mu akademija izda potrdilo o opravljenih obveznostih. Kandidat, ki je opravil dodatnih 60

ECTS, je na študij gledališke in radijske režije sprejet, če izpolnjuje tudi ostale pogoje za vpis.
Kandidat lahko opravlja preizkus umetniške nadarjenosti pred pridobitvijo dodatnih 60 ECTS
točk.
Vsi kandidati morajo pri prijavi izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni
evropski referenčni okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom.
Ustrezna dokazila o izpoplnjevanju tega vpisnega pogoja so:
- potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo,
- spričevalo o zaključeni osnovni šoli v RS ali zaključeni tuji osnovni šoli z slovenskim
učnim jezikom,
- maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa
srednjega strokovnega izobraževanja, s katerega je razviden opravljen predmet
Slovenski jezik,
- spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem
izobraževanju ali zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim
učnim jezikom,
- diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v RS v študijskem programu
in potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa in bo preizkus umetniške nadarjenosti opravilo več
kandidatov, kot je vpisnih mest, bodo kandidati izbrani glede na:
uspeh pri preizkusu posebne nadarjenosti
študijsko povprečje ocen na prvi stopnji

90 % točk
10 % točk

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, 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.
Preizkus posebne nadarjenosti velja le za tekoče študijsko leto. Preizkus posebne
nadarjenosti se lahko ponavlja po enem letu.
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo; študijski program se bo izvajal, če bo vanj vpisan najmanj
1 študent

VII. Magistrski študijski program 2. stopnje


Umetnost giba

Trajanje študija: 2 leti
Pogoji za vpis in merila za izbiro
V študijski program 2. stopnje Umetnost giba se lahko vpiše:
a. kdor je končal študijski program prve stopnje z ustreznih področij (umetnosti,
humanistike ali družboslovja), ali
b. kdor je končal študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, če je pred
vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija; te

obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do
največ 60 kreditnih točk, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na prvi stopnji, v
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v drugostopenjski
študijski program, o čemer odloča Senat UL AGRFT;
c. kdor je poleg zahtevanih pogojev iz točke a oz. točke b opravil tudi preizkus umetniške
nadarjenosti v obliki pogovora (oceno uspešnosti tvorita: 90% uspeh pri preizkusu
posebne nadarjenosti in psihofizične sposobnosti, 10% študijsko povprečje na prvi
stopnji.
Vsi kandidati morajo pri prijavi izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni
evropski referenčni okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom.
Ustrezna dokazila o izpoplnjevanju tega vpisnega pogoja so:
- potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo,
- spričevalo o zaključeni osnovni šoli v RS ali zaključeni tuji osnovni šoli z slovenskim
učnim jezikom,
- maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa
srednjega strokovnega izobraževanja, s katerega je razviden opravljen predmet
Slovenski jezik,
- spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem
izobraževanju ali zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim
učnim jezikom,
- diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v RS v študijskem programu
in potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpis in bo preizkus opravilo več kandidatov, kot je prostih mest,
bodo kandidati izbrani glede na:
- 90% uspeh pri preizkusu posebne nadarjenosti in psihofizičnih sposobnosti ter
- 10% študijsko povprečje ocen na prvi stopnji.
Pogoji o prehodih med programi
I.

Prehodi so možni med drugostopenjskimi študijskimi programi:

Študentje, ki so vpisani v druge drugostopenjske študijske programe, lahko preidejo v študijski
program Umetnos giba, če to dopuščajo razpoložljiva študijska mesta ter če kandidati
izpolnjujejo pogoje za vpis in ostale pogoje, določene v Merilih za prehode med študijskimi
programi. O prehodu odloča Senat UL AGRFT.
II.

Diplomanti nebolonjskih univerzitetnih štud. programov lahko prehajajo na
štud. program pod naslednjimi pogoji:

Diplomanti nebolonjskih univerzitetnih programov lahko preidejo v študijski program Umetnost
giba, če to dopuščajo razpoložljiva študijska mesta ter če kandidati izpolnjujejo pogoje za vpis
in ostale pogoje, določene v Merilih za prehode med študijskimi programi. O prehodu odloča
Senat UL AGRFT.
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, 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.

Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo; študijski program se bo izvajal, če bosta vanj vpisana
najmanj 2 študenta.
VIII. Magistrski študijski program 2. stopnje
 Oblike govora
Trajanje študija: 2 leti
Pogoji za vpis in merila za izbiro
V študijski program 2. stopnje Oblike govora se lahko vpiše, kdor je končal:
a) študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij (umetnosti, humanistike
ali družboslovja,
b) študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, če je pred vpisom opravil
študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija; te obveznosti se določijo
glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk,
kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na prvi stopnji, v programih za
izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v drugostopenjski študijski
program; o tem odloča Senat UL AGRFT;
Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus posebne nadarjenosti, ki obsega:
a) preverjanje jezikovne in kulturne razgledanosti v obliki pogovora,
b) glasno branje odlomka izbranega besedila in pogovor o njem,
c) pisanje kratkega besedila (1 stran) na dano temo.
Vsi kandidati morajo pri prijavi izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni
evropski referenčni okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom.
Ustrezna dokazila o izpoplnjevanju tega vpisnega pogoja so:
- potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo,
- spričevalo o zaključeni osnovni šoli v RS ali zaključeni tuji osnovni šoli z slovenskim
učnim jezikom,
- maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa
srednjega strokovnega izobraževanja, s katerega je razviden opravljen predmet
Slovenski jezik,
- spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem
izobraževanju ali zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim
učnim jezikom,
- diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v RS v študijskem programu
in potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpis in bo preizkus opravilo več kandidatov, kot je prostih mest,
bodo kandidati izbrani glede na:
- uspeh pri preizkusu posebne nadarjenosti: 90%,
- Študijsko povprečje ocen na prvi stopnji: 10%.
Pogoji o prehodih med programi

I.

Prehodi so možni med drugostopenjskimi študijskimi programi:

Študentje, ki so vpisani v druge drugostopenjske študijske programe, lahko preidejo v študijski
program Oblike govora, če to dopuščajo razpoložljiva študijska mesta ter če kandidati
izpolnjujejo pogoje za vpis in ostale pogoje, določene v Merilih za prehode med študijskimi
programi. O prehodu odloča Senat UL AGRFT.
II.

Diplomanti nebolonjskih univerzitetnih štud. programov lahko prehajajo na
štud. program pod naslednjimi pogoji:

Diplomanti nebolonjskih univerzitetnih programov lahko preidejo v študijski program Oblike
govora, če to dopuščajo razpoložljiva študijska mesta ter če kandidati izpolnjujejo pogoje za
vpis in ostale pogoje, določene v Merilih za prehode med študijskimi programi. O prehodu
odloča Senat UL AGRFT.
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, 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.
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo; študijski program se bo izvajal, če bo vanj vpisan najmanj
1 študent.
Kandidati oddajo prijave za vpis in dokazila o izpolnjevanju pogojev do 30. avgusta 2018 za
vse programe. V prijavi obvezno navedejo tudi smer študija.
O točnem datumu preizkusov posebne nadarjenosti in ceni preizkusa bodo kandidati
obveščeni najkasneje 7 dni pred preizkusom.

