13. FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET
Pot pomorščakov 4, 6320 Portorož
tel.: 05 676 71 00
Več informacij na: www.fpp.uni-lj.si
Kontaktni osebi za kandidate:
Pavla Magister (referat@fpp.uni-lj.si, tel.: 05 676 71 60)
Tea Firm (referat@fpp.uni-lj.si, tel.: 05 676 71 50)

Magistrska študijska programa 2. stopnje:



Pomorstvo
Promet

I. Magistrski študijski program 2. stopnje Pomorstvo
Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji:
Na podiplomski magistrski študijski program Pomorstvo se lahko vpiše, kdor je uspešno
zaključil:
1. študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami iz
ustreznega strokovnega področja »Transportne (prevozne) storitve«: Cestni promet,
Železniški promet, Letalski promet, Pomorski promet, Poštni promet, oziroma strokovnega
področja »Tehnike«: Strojništvo, ali enakovreden študijski program, pridobljen po
dosedanjih predpisih v RS ali tujini.
2. študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z
drugih strokovnih področij ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih
predpisih v RS ali tujini, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za
nadaljevanje študija. Te obveznosti določi Komisija za študijske zadeve UL FPP in obsegajo
od 10 do največ 60 kreditnih točk.«
Merila za izbiro ob omejitvi vpisa:
1. za kandidate iz 1. točke pogojev za vpis se upošteva uspeh pri študiju prve stopnje
(povprečna ocena, ocena diplomskega izpita). V primeru, da kandidat nima ocene
diplomskega izpita, se upošteva samo povprečna ocena,
2. za kandidate iz 2. točke pogojev za vpis se upošteva uspeh pri študiju prve stopnje (75%)
in uspeh pri dodatnih študijskih obveznostih (25%). Točke se izračunajo tako, da se
povprečne ocene študija oz. dodatnih študijskih obveznosti zaokrožijo na eno decimalko
natančno in pomnožijo z 10 tako, da je najvišje možno število točk 100.
Določbe o prehodih med programi:
Prehodi so mogoči med študijskimi programi:
a) ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov;
b) med katerimi se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred
vpisom v program prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem
sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne
predmete drugega študijskega programa.
Drugi pogoji za prehajanje med študijskimi programi:
a) če so izpolnjeni pogoji za vpis v drugostopenjski podiplomski magistrski študijski program
Pomorstvo,
b) če kandidat, ki prihaja iz drugega programa, izpolnjuje pogoje iz pogojev za napredovanje
po programu. V tem primeru se upoštevajo opravljene primerljive vsebine iz učnih načrtov,
ki jih kandidatu, ki prihaja iz drugega programa, Komisija za študijske zadeve FPP prizna
kot opravljene izpite.

Kraj izvajanja: Fakulteta za pomorstvo in promet, Portorož.
Način študija: redni in izredni.
Število vpisnih mest: glej tabelo.
Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:
Kandidati se morajo na študij prijaviti preko sistema e-VŠ. Prvo prijavo morajo elektronsko
izpolniti, jo natisniti, podpisati in jo skupaj z zahtevanimi prilogami, najkasneje do vključno
4. 9. 2020, posredovati na sedež Fakultete za pomorstvo in promet. Sprejeti kandidati s prvo
prijavo bodo vpis izvršili najkasneje do 11. 9. 2020.
Glede na število vpisanih kandidatov v prvem prijavnem roku bo morebiti odprt drugi prijavni
rok. Kandidati se morajo na študij prijaviti preko sistema e-VŠ med 16. 9. 2020 in 18. 9. 2020.
Drugo prijavo morajo elektronsko izpolniti, jo natisniti, podpisati in jo skupaj z zahtevanimi
prilogami, najkasneje do vključno 22. 9. 2020, posredovati na sedež Fakultete za pomorstvo
in promet.
Vpis bo zaključen najpozneje do 30. septembra 2020.

II. Magistrski študijski program 2. stopnje Promet
Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji:
Na podiplomski magistrski študijski program Promet se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil:
1. študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami iz
ustreznega strokovnega področja »Transportne (prevozne) storitve«: Cestni promet,
Železniški promet, Letalski promet, Pomorski in rečni promet, Poštni promet, Upravljanje
viličarjev, dvigal, oziroma strokovnega področja »Tehnike«: Strojništvo, ali enakovreden
študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini.
2. študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z
drugih strokovnih področij ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih
predpisih v RS ali tujini, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za
nadaljevanje študija. Te obveznosti določi Komisija za študijske zadeve UL FPP in obsegajo
od 10 do največ 60 kreditnih točk.«
Merila za izbiro ob omejitvi vpisa:
1. za kandidate iz 1. točke pogojev za vpis se upošteva uspeh pri študiju prve stopnje
(povprečna ocena, ocena diplomskega izpita). V primeru, da kandidat nima ocene
diplomskega izpita, se upošteva samo povprečna ocena,
2. za kandidate iz 2. točke pogojev za vpis se upošteva uspeh pri študiju prve stopnje (75%)
in uspeh pri dodatnih študijskih obveznostih (25%). Točke se izračunajo tako, da se
povprečne ocene študija oz. dodatnih študijskih obveznosti zaokrožijo na eno decimalko
natančno in pomnožijo z 10 tako, da je najvišje možno število točk 100.
Določbe o prehodih med programi:
Prehodi so mogoči med študijskimi programi:
a) ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov;
b) med katerimi se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred
vpisom v program prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem
sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne
predmete drugega študijskega programa.
Drugi pogoji za prehajanje med študijskimi programi:
a) če so izpolnjeni pogoji za vpis v drugostopenjski podiplomski magistrski študijski program
Pomorstvo,
b) če kandidat, ki prihaja iz drugega programa, izpolnjuje pogoje iz pogojev za napredovanje
po programu. V tem primeru se upoštevajo opravljene primerljive vsebine iz učnih načrtov,

ki jih kandidatu, ki prihaja iz drugega programa, Komisija za študijske zadeve FPP prizna
kot opravljene izpite.
Kraj izvajanja: Fakulteta za pomorstvo in promet, Portorož.
Način študija: redni in izredni.
Število vpisnih mest: glej tabelo.
Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:
Kandidati se morajo na študij prijaviti preko sistema e-VŠ. Prvo prijavo morajo elektronsko
izpolniti, jo natisniti, podpisati in jo skupaj z zahtevanimi prilogami, najkasneje do vključno
4. 9. 2020, posredovati na sedež Fakultete za pomorstvo in promet. Sprejeti kandidati s prvo
prijavo bodo vpis izvršili najkasneje do 11. 9. 2020.
Glede na število vpisanih kandidatov v prvem prijavnem roku bo morebiti odprt drugi prijavni
rok. Kandidati se morajo na študij prijaviti preko sistema e-VŠ med 16. 9. 2020 in 18. 9. 2020.
Drugo prijavo morajo elektronsko izpolniti, jo natisniti, podpisati in jo skupaj z zahtevanimi
prilogami, najkasneje do vključno 22. 9. 2020, posredovati na sedež Fakultete za pomorstvo
in promet.
Vpis bo zaključen najpozneje do 30. septembra 2020.
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LEGENDA
NI ČLENITVE: mesta so razpisana na program.
VPISNA MESTA po merilih za prehode: če ni razpisanih mest po merilih za prehode, velja: "Število
razpisanih mest za vpis je omejeno s številom vpisnih mest za predhodni letnik v lanskem študijskem
letu."
JEZIK ‐ stolpec je izpolnjen le za primere:
1 ‐ program se izvaja v slovenskem in angleškem jeziku
2 ‐ program se v celoti izvaja v angleškem jeziku
3 ‐ členitev programa se izvaja v angleškem jeziku
4 ‐ predavanja se bodo izvajala v slovenskem, srbskem in angleškem jeziku
5 ‐ možnost izvedbe programa tudi v angleškem jeziku, če bo prijavljenih vsaj 5 kandidatov
6 ‐ možnost izvedbe programa tudi v angleškem jeziku, če bo prijavljenih vsaj 10 kandidatov
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