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Magistrska študijska programa 2. stopnje:



Športna vzgoja
Kineziologija

I. Magistrski študijski program 2. stopnje:


Športna vzgoja

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji:
 Diploma prvostopenjskega univerzitetnega programa Športna vzgoja ali prejšnjega
univerzitetnega študijskega programa Športna vzgoja.
 Diplome prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov Kineziologija, Športno
treniranje in Športna rekreacija ter opravljeni diferencialni izpiti do 60 KT glede na
manjkajoče kompetence, ki jih določi pristojna komisija na Fakulteti za šport.
 Diplome prvostopenjskih pedagoških univerzitetnih študijskih programov, ki jih na
podlagi vloge študenta določi pristojna komisija na Fakulteti za šport, in opravljeni
diferencialni izpiti do 60 KT glede na manjkajoče kompetence, ki jih določi pristojna
komisija na Fakulteti za šport.
Vpis po merilih za prehode
Glede prehodov med študijskimi programi Fakulteta za šport upošteva Merila za prehode
med študijskimi programi (UL RS 45/94, 22.7.1994, str. 2835):
a) Študentje ostalih drugostopenjskih univerzitetnih študijskih programov Fakultete za šport:
- izpolnjevanje pogojev za vpis v novi študijski program,
- razpoložljiva študijska mesta,
- če želi študent diplomirati v novem programu, mora v tem programu opraviti vsaj en
letnik,
- študentu se priznajo vsi izpiti in druge študijske obveznosti iz prejšnjega programa, ki
so skupne novemu in prejšnjemu programu.
b) Študentje ostalih drugostopenjskih univerzitetnih študijskih programov drugih fakultet:
- izpolnjevanje pogojev za vpis v novi študijski program,
- razpoložljiva študijska mesta,
- če želi študent diplomirati v drugostopenjskemu univerzitetnemu študijskemu
programu, mora v tem programu opraviti vsaj en letnik,
- študentu se priznajo vsi izpiti in druge študijske obveznosti iz prejšnjega programa, ki
se vsebinsko prekrivajo z vsebinami drugostopenjskega univerzitetnega študijskega
programa Športna vzgoja. O priznanju že opravljenih izpitov na prejšnjem študijskem
programu odloča pristojna komisija na Fakulteti za šport.
V primeru omejitve vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:




Študijski uspeh na prvostopenjskem študiju (50%);
Povprečno oceno pri predmetih prvostopenjskega študija s področja pedagogike in
didaktike (50%).

Kandidati za vpis morajo najkasneje do roka, določenega s splošnim delom razpisa za vpis v
magistrske študijske programe druge stopnje, oddati prijavo za vpis. Dokazila o izpolnjevanju
vpisnih pogojev oddajo ob prijavi ali naknadno, najkasneje do 20. septembra 2016. Če bodo
po končanem prvem prijavnem roku ostala nezasedena vpisna mesta, bo razpisan drugi
prijavni rok.
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni/izredni
Število vpisnih mest: glej tabelo

II. Magistrski študijski program 2. stopnje:


Kineziologija

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji:
 Diploma prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Kineziologija.
 Vpišejo se lahko tudi študenti ostalih prvostopenjskih študijskih programov s področja
športa, zdravja in medicine, ki morajo pred vpisom imeti opravljene študijske
obveznosti iz naslednjih predmetov (v minimalnem obsegu):
Predmet
ECTS
 Anatomija
4
 Biomehanika
3
 Fiziologija
4
 Kondicijska priprava
12
 Medicina športa
3
 Osnove gibanja v športu
6
 Pedagogika športa
4
 Didaktika športne vzgoje
3
 Živčno-mehanske osnove gibanja
6
in preizkus gibalnih sposobnosti – plavanje 100m in Cooperjev test (tek 2400m)
Pogoje za vpis iz člena 38a ZVis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v
tujini.
Vpis po merilih za prehode
Glede prehodov med študijskimi programi Fakulteta za šport upošteva Merila za prehode
med študijskimi programi (UL RS 119/06, 18.11. 2010):
a) Študentje ostalih drugostopenjskih univerzitetnih študijskih programov Fakultete za šport:
‐ izpolnjevanje pogojev za vpis v novi študijski program,
‐ razpoložljiva študijska mesta,
‐ ko je mogoče priznavati vsaj polovico obveznosti (KT), ki so jih opravili na prvem
študijskem programu,
‐ študentu se priznajo vsi izpiti in druge študijske obveznosti iz prejšnjega programa, ki so
skupne novemu in prejšnjemu programu.
b) Študentje magistrskih študijskih programov drugih fakultet:
‐ izpolnjevanje pogojev za vpis v novi študijski program,
‐ razpoložljiva študijska mesta,
‐ študentu se priznajo vsi izpiti in druge študijske obveznosti iz prejšnjega programa, ki se
vsebinsko prekrivajo z vsebinami drugostopenjskega študijskega programa Kineziologija.

O priznanju že opravljenih izpitov na prejšnjem študijskem programu odloča pristojna
komisija na Fakulteti za šport.
V primeru omejitve vpisa, bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno študija na
dodiplomskem študijskem programu (70 %) in povprečne ocene predmetov, naštetih pri
diferencialnih izpitih (30 %).
Preizkus gibalnih sposobnosti – plavanje 100m in Cooperjev test (tek 2400 m) za kandidate
iz drugih prvostopenjskih študijskih programov s področja športa, zdravja ali medicine, bo 28.
in 29. junija 2016 na Fakulteti za šport.
Kandidati za vpis morajo najkasneje do roka, določenega s splošnim delom razpisa za vpis v
magistrske študijske programe druge stopnje, oddati prijavo za vpis. Dokazila o izpolnjevanju
vpisnih pogojev oddajo ob prijavi ali naknadno, najkasneje do 20. septembra 2016. Če bodo
po končanem prvem prijavnem roku ostala nezasedena vpisna mesta, bo razpisan drugi
prijavni rok.
Posamezna smer se bo izvajala, če bo prijavljenih najmanj 20 kandidatov.
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni/izredni
Število vpisnih mest: glej tabelo

