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Magistrski študijski programi 2. stopnje:







Geodezija in geoinformatika
Gradbeništvo
Vodarstvo in okoljsko inženirstvo
Stavbarstvo
Prostorsko načrtovanje

I. Magistrski študijski program 2. stopnje:


Geodezija in geoinformatika

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji:
V drugostopenjski magistrski študijski program Geodezija in geoinformatika se lahko vpiše,
kdor je zaključil:
a)
b)

c)
d)

e)

f)

univerzitetni študijski program prve stopnje Geodezija in geoinformatika;
visokošolski študijski program prve stopnje Tehnično upravljanje nepremičnin in kot
diferencialne izpite opravi predmete univerzitetnega študija prve stopnje Geodezija in
geoinformatika: Matematika 2, Fizika in Višjageodezija v skupnem obsegu 20 kreditnih
točk; diferencialne izpite lahko opravi kot izbirne predmete v času prvostopenjskega
študija ali v dodatnem premostitvenem letu;
visokošolski strokovni študij Geodezija pred uvedbo bolonjskih študijskih programov;
univerzitetni študijski program prve stopnje drugih študijev, pri čemer se mu 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;
visokošolski študijski program prve stopnje drugih sorodnih (tehničnih in geoznanosti)
študijev, pri čemer se mu 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;
visokošolski strokovni študij drugih sorodnih (tehničnih in geoznanosti) študijev pred
uvedbo bolonjskih študijskih programov, pri čemer se mu določi individualni
premostitveni program v obsegu od 10 do 60 kreditnih točk po ECTS. Obveznosti se
določijo glede na različnost strokovnega področja ter morebitne izkušnje kandidata iz
prakse, ki jih je kandidat opravil pred vpisom v magistrski študij.

V primeru omejitve vpisa bo pogoj ocena študija na dodiplomski oz. prvi stopnji (100 %).
Merila za prehode med študijskimi programi
Za prehod med programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem
programu, v katerega je bil vpisan (prvi program) in nadaljevanje izobraževanja v
Magistrskem študijskem programu druge stopnje Geodezija in geoinformatika (drugi

program), v katerem se lahko del študijskih obveznosti, ki jih je študent že opravil v prvem
študijskem programu, priznajo kot opravljene.
Prehodi so možni iz študijskih programov druge stopnje in do prenehanja izvajanja tudi iz
dodiplomskih univerzitetnih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004, ki ob zaključku
študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in med katerimi se lahko po kriterijih za
priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se
nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Glede na obseg priznanih
obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se lahko študent
vpiše v isti ali višji letnik v drugem študijskem programu. Študenti, ki prehajajo, morajo
izpolnjevati pogoje za vpis v drugi študijski program.
Prošnje kandidatov za prehod v Magistrski študijski program druge stopnje Geodezija in
geoinformatika in obseg priznanih študijskih obveznosti v študijskem programu bo
individualno obravnaval Študijski odbor Oddelka za geodezijo. Če je kandidatu v postopku
priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v
višji letnik Magistrskega študijskega programa druge stopnje Geodezija in geoinformatika, se
kandidatu dovoli vpis v višji (drugi) letnik na Magistrski študijski program druge stopnje
Geodezija in geoinformatika.
Kraj izvajanja: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo;

II. Magistrski študijski program 2. stopnje:


Gradbeništvo

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji:
V drugostopenjski magistrski študijski program Gradbeništvo se lahko vpiše, kdor je zaključil:
a) študijski program prve stopnje gradbeništva, ki obsega celotno vsebinsko področje
gradbeništva,
b) študijski program prve stopnje s področja operativnega gradbeništva, prometa ali drugih
strokovnih področij, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene
za nadaljevanje študija v obsegu 10-60 KT - te obveznosti se določijo glede na različnost
strokovnega področja, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na 1. stopnji, v
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij
c) visokošolski strokovni študijski program po starem programu s področja gradbeništva
d) visokošolski strokovni študijski program po starem programu z drugih strokovnih področij,
če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje
študija v obsegu 10-60 KT, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na 1. stopnji, v
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij.
Obveznosti individualnega premostitvenega programa določi Študijski odbor Oddelka za
gradbeništvo UL FGG glede na manjkajoča znanja kandidata, ki jih ni pridobil pri predhodnem
izobraževanju. To velja tudi za vpis študenta iz drugih visokošolskih zavodov v Sloveniji, EU in
drugod.
V primeru omejitve vpisa bo pogoj ocena študija na I. stopnji.
Merila za prehode med študijskimi programi
Za prehod med programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem
programu, v katerega je bil vpisan (prvi program) in nadaljevanje izobraževanja v

Magistrskem študijskem programu druge stopnje Gradbeništvo (drugi program), v katerem
se lahko del študijskih obveznosti, ki jih je študent že opravil v prvem študijskem programu,
priznajo kot opravljene.
Prehodi so možni iz študijskih programov druge stopnje in do prenehanja izvajanja tudi iz
dodiplomskih univerzitetnih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004, ki ob zaključku
študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in med katerimi se lahko po kriterijih za
priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se
nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Glede na obseg priznanih
obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se lahko študent
vpiše v isti ali višji letnik v drugem študijskem programu. Študenti, ki prehajajo, morajo
izpolnjevati pogoje za vpis v drugi študijski program.
Prošnje kandidatov za prehod v Magistrski študijski program druge stopnje Gradbeništvo in
obseg priznanih študijskih obveznosti v študijskem programu bo individualno obravnaval
Študijski odbor Oddelka za gradbeništvo. Če je kandidatu v postopku priznavanja zaradi
prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik
Magistrskega študijskega programa druge stopnje Gradbeništvo, se kandidatu dovoli vpis v
višji (drugi) letnik na Magistrski študijski program druge stopnje Gradbeništvo.
Kraj izvajanja: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo;

III. Magistrski študijski program 2. stopnje:


Vodarstvo in okoljsko inženirstvo

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji:
V drugostopenjski magistrski študijski program Vodarstvo in okoljsko inženirstvo se lahko
vpiše, kdor je zaključil:
a)
b)

študijski program prve stopnje s področja gradbeništva;
študijski program prve stopnje drugih strokovnih področij (npr. tehničnih, biotehničnih),
če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje
študija v obsegu 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, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v
magistrski študij Vodarstvo in okoljsko inženirstvo.

Obveznosti individualnega premostitvenega programa določi Študijski odbor Oddelka za
okoljsko gradbeništvo UL FGG glede na manjkajoča znanja kandidata, ki jih ni pridobil pri
predhodnem izobraževanju. To velja tudi za vpis študenta iz drugih visokošolskih zavodov v
Sloveniji, EU in drugod.
V primeru omejitve vpisa bo pogoj ocena študija na dodiplomski oz. prvi stopnji (100 %).
Merila za prehode med študijskimi programi
Za prehod med programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem
programu, v katerega je bil vpisan (prvi program) in nadaljevanje izobraževanja v
Magistrskem študijskem programu druge stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo (drugi
program), v katerem se lahko del študijskih obveznosti, ki jih je študent že opravil v prvem
študijskem programu, priznajo kot opravljene.

Prehodi so možni iz študijskih programov druge stopnje in do prenehanja izvajanja tudi iz
dodiplomskih univerzitetnih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004, ki ob zaključku
študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in med katerimi se lahko po kriterijih za
priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se
nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Glede na obseg priznanih
obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se lahko študent
vpiše v isti ali višji letnik v drugem študijskem programu. Študenti, ki prehajajo, morajo
izpolnjevati pogoje za vpis v drugi študijski program.
Prošnje kandidatov za prehod v Magistrski študijski program druge stopnje Vodarstvo in
okoljsko inženirstvo in obseg priznanih študijskih obveznosti v študijskem programu bo
individualno obravnaval Študijski odbor Oddelka za okoljsko gradbeništvo. Če je kandidatu v
postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj
za vpis v višji letnik Magistrskega študijskega programa druge stopnje Vodarstvo in okoljsko
inženirstvo, se kandidatu dovoli vpis v višji (drugi) letnik na Magistrski študijski program
druge stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo.
Kraj izvajanja: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo

IV. Magistrski študijski program 2. stopnje:
 Stavbarstvo
Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji:
V drugostopenjski magistrski študijski program Stavbarstvo se lahko vpiše, kdor je zaključil:
a) študijski program prve stopnje s področja stavbarstva;
b) študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, če kandidat pred vpisom
opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 10–60
kreditnih točk po ECTS (obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega
področja, opravijo pa se lahko med študijem na prvi stopnji, v programih za
izpopolnjevanje ali z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v magistrski
študij;
c) visokošolski strokovni študijski program Gradbeništvo, pred uvedbo bolonjskih
programov;
d) visokošolski strokovni študijski program po starem programu drugih strokovnih
področij, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za
nadaljevanje študija v obsegu 10 do 60 kreditnih točk po ECTS (opravijo pa se lahko
med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem
izpitov pred vpisom v magistrski študij.
Obveznosti individualnega premostitvenega programa določi Študijski odbor Oddelka za
gradbeništvo UL FGG glede na manjkajoča znanja kandidata, ki jih ni pridobil pri predhodnem
izobraževanju. To velja tudi za vpis študenta iz drugih visokošolskih zavodov v Sloveniji, EU in
drugod.
V primeru omejitve vpisa bo pogoj ocena študija na I. stopnji.

Merila za prehode med študijskimi programi
Za prehod med programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem
programu, v katerega je bil vpisan (prvi program) in nadaljevanje izobraževanja v
Magistrskem študijskem programu druge stopnje Stavbarstvo (drugi program), v katerem se
lahko del študijskih obveznosti, ki jih je študent že opravil v prvem študijskem programu,
priznajo kot opravljene.
Prehodi so možni iz študijskih programov druge stopnje in do prenehanja izvajanja tudi iz
dodiplomskih univerzitetnih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004, ki ob zaključku
študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in med katerimi se lahko po kriterijih za
priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se
nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Glede na obseg priznanih
obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se lahko študent
vpiše v isti ali višji letnik v drugem študijskem programu. Študenti, ki prehajajo, morajo
izpolnjevati pogoje za vpis v drugi študijski program.
Prošnje kandidatov za prehod v Magistrski študijski program druge stopnje Stavbarstvo in
obseg priznanih študijskih obveznosti v študijskem programu bo individualno obravnaval
Študijski odbor Oddelka za geodezijo. Če je kandidatu v postopku priznavanja zaradi
prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik
Magistrskega študijskega programa druge stopnje Stavbarstvo, se kandidatu dovoli vpis v
višji (drugi) letnik na Magistrski študijski program druge stopnje Stavbarstvo.
Kraj izvajanja: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo;

V. Magistrski študijski program 2. stopnje:
 Prostorsko načrtovanje
Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji:
V drugostopenjski magistrski študijski program Prostorsko načrtovanje se lahko v skladu s
členi 38a, 38b in 41 Zakona o visokem šolstvu ter členom 115 Statuta UL vpiše:
a) diplomant študija prve stopnje študijev s področja proučevanja in urejanja prostora;
b) diplomant visokošolskega strokovnega študija pred uvedbo bolonjske reforme s
področja proučevanja in urejanja prostora;
c) diplomant študijskih programov prve stopnje študijev s sorodnih področij, če je pred
vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, ki obsegajo
vsebine iz prostorskega načrtovanja, statistike in uporabe GIS orodij. Morebitne
manjkajoče vsebine se določijo glede na različnost strokovnega področja v obliki
diferencialnih izpitov v obsegu od 10 do 60 kreditnih točk po ECTS. Kandidat jih lahko
opravi med študijem na prvi stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom na
magistrski študij Prostorsko načrtovanje;
d) diplomant visokošolskega strokovnega študija pred uvedbo bolonjske reforme s
sorodnih področij, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za
nadaljevanje študija, ki obsegajo vsebine iz prostorskega načrtovanja, statistike in
uporabe GIS orodij. Morebitne manjkajoče vsebine se določijo glede na različnost
strokovnega področja v obliki diferencialnih izpitov v obsegu od 10 do 60 kreditnih
točk po ECTS. Kandidat jih lahko opravi med študijem na prvi stopnji ali z
opravljanjem izpitov pred vpisom na magistrski študij Prostorsko načrtovanje.

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.
Morebitne manjkajoče vsebine kandidatom iz točk c) in d) individualno določi Študijski odbor
oddelka za geodezijo. Upošteva se tudi dosežena znanja v praksi, vendar največ do 40 %
obveznosti.
V primeru omejitve vpisa bo pogoj ocena študija na dodiplomski oz. prvi stopnji (100 %).
Merila za prehode med študijskimi programi
Za prehod med programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem
programu, v katerega je bil vpisan (prvi program) in nadaljevanje izobraževanja v
Magistrskem študijskem programu druge stopnje Prostorsko načrtovanje (drugi program), v
katerem se lahko del študijskih obveznosti, ki jih je študent že opravil v prvem študijskem
programu, priznajo kot opravljene.
Prehodi so možni iz študijskih programov druge stopnje in do prenehanja izvajanja tudi iz
dodiplomskih univerzitetnih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004, ki ob zaključku
študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in med katerimi se lahko po kriterijih za
priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se
nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Glede na obseg priznanih
obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se lahko študent
vpiše v isti ali višji letnik v drugem študijskem programu. Študenti, ki prehajajo, morajo
izpolnjevati pogoje za vpis v drugi študijski program.
Prošnje kandidatov za prehod v Magistrski študijski program druge stopnje Prostorsko
načrtovanje in obseg priznanih študijskih obveznosti v študijskem programu bo individualno
obravnaval Študijski odbor Oddelka za geodezijo. Če je kandidatu v postopku priznavanja
zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik
Magistrskega študijskega programa druge stopnje Prostorsko načrtovanje, se kandidatu
dovoli vpis v višji (drugi) letnik na Magistrski študijski program druge stopnje Prostorsko
načrtovanje.
Kraj izvajanja: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo;

Rok za prijavo za vse študijske programe je 1. september 2017.

