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Magistrski študijski program 2. stopnje Urbanizem
Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji:
V drugostopenjski magistrski študijski program Urbanizem se lahko vpiše:
a) Diplomant študija prve stopnje Urbanizem.
b) Diplomant študija prve stopnje drugih sorodnih študijev oz. strokovnih področij, če je pred
vpisom v program opravil obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija (individualni
premostitveni program v obliki diferencialnih izpitov), in obsegajo od 10 do 60 kreditnih
točk.
c) Diplomant dodiplomskega visokošolskega strokovnega študija s sorodnih področij
(študijski programi sprejeti pred letom 2004):
- arhitektura, krajinska arhitektura, prostorsko načrtovanje.
d) Diplomant dodiplomskega visokošolskega strokovnega študija z drugih strokovnih
področij (študijski programi sprejeti pred letom 2004), pri čemer se kandidatu določi
individualni premostitveni program v obliki diferencialnih izpitov v obsegu od 10 do 60
kreditnih točk po ECTS.
e) Diplomant, ki je končal enakovredno izobraževanje v tujini.
Diferencialne izpite določi Študijska komisija UL FA individualno glede na različnost
strokovnega področja. Kandidat jih lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za
izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program. Pri
določanju obveznosti individualnega premostitvenega programa Študijski odbor UL FA
smiselno upošteva tudi dosežena znanja v praksi.
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na:
- povprečna ocena študija na prvi stopnji (60 %)
- ocena pri diplomi ali drugi obliki zaključka študija (10 %)
- izbirni izpit, pri katerem kandidat dokaže poznavanje in razgledanost na področju želene
smeri študija (30 %).
Prehod med študijskimi programi:
S prehodom se razume prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v
katerega se je vpisal, ter nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu, v katerem
se vse ali del obveznosti, ki jih je študent že opravil v prvem študijskem programu, priznajo kot
opravljene obveznosti drugega študijskega programa.
Za prehod iz prejšnjega odstavka se ne šteje sprememba študijskega programa ali smeri
zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu ali smeri.
V magistrskem študijskem programu druge stopnje Urbanizem so predvideni prehodi:
- iz magistrskih študijskih programov druge stopnje na UL s področja sorodnih študijskih
programov (arhitektura, urbanistično načrtovanje, urbanistično oblikovanje) – ob vpisu se mu
prizna 60 kreditnih točk,

- za diplomante univerzitetnih študijskih programov s področja sorodnih študijskih programov,
ki so bili sprejeti po letu 1994 (sorodni študijski programi: arhitektura, krajinska arhitektura,
prostorsko načrtovanje, gradbeništvo, geografija, prostorska sociologija, ekonomija,
psihologija).
Skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja na UL FA lahko Študijski odbor UL
FA študentu predpiše dodatne obveznosti (diferencialne izpite) in rok, do kdaj mora študent te
obveznosti opraviti. Študijski odbor UL FA lahko takšnemu študentu tudi prizna del izpitov, ki
jih je študent opravil na prvotnem študijskem programu in niso predvideni v novem študijskem
programu druge stopnje Urbanizem na račun izbirnosti zunaj UL FA.
Ob predložitvi ustreznih dokazil lahko Študijski odbor UL FA študentu prizna praktično
usposabljanje.
V 1. ali v 2. letnik novega študijskega programa Urbanizem na UL FA se lahko prepiše študent,
če:
- izpolnjuje pogoje za vpis v ta študijski program,
- so na voljo prosta mesta in
- je v celoti opravil študijske obveznosti v nižjem letniku na prvotnem programu.
V 2. letnik magistrskega študijskega programa druge stopnje Urbanizem se lahko prepiše
študent, če:
- izpolnjuje pogoje za vpis v ta študijski program,
- so na voljo prosta mesta,
- je v celoti opravil študijske obveznosti v nižjem letniku na prvotnem programu in
- če se obseg vsebin magistrskega študijskega programa druge stopnje Urbanizem od vsebin
1. letnika prvotnega študijskega programa ne razlikuje za več kot 30 kreditnih točk.
Študijska komisija UL FA lahko predpiše študentu dodatne obveznosti (diferencialne izpite) do
40 kreditnih točk, ki jih mora opraviti do zaključka novega študija.
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni, izredni
Število vpisnih mest: glej tabelo; študijski program se bo izvajal, če bo vanj vpisanih najmanj
10 kandidatov
Rok za prijavo je do vključno četrtka, 3. septembra 2020.
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