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JAVNI IN KONCESIONIRANI SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI
ZAVODI
objavljajo

RAZPIS ZA VPIS V DODIPLOMSKE IN ENOVITE MAGISTRSKE
ŠTUDIJSKE PROGRAME V ŠTUDIJSKEM LETU 2012/2013
I.

PRIJAVA ZA VPIS

nazaj na kazalo

Kandidati za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe se na razpis prijavijo v treh rokih.

Prvi prijavni rok

nazaj na kazalo

Prvi prijavni rok traja od 10. februarja do 5. marca 2012.
Kandidati pošljejo Prvo prijavo za vpis v 1. letnik (obrazec DZS 1,71/1) s priporočeno pošiljko najkasneje do 5.
marca 2012. Obrazec kupijo v večjih papirnicah in knjigarnah, dostopen pa je tudi na spletnih straneh visokošolskih
prijavno-informacijskih služb (http://www.vpis.uni-lj.si/, www.vpis.uni-mb.si, www.vpis.upr.si ali www.ung.si).
Prijavo pošljejo visokošolskim prijavno-informacijskim službam na naslov:
Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza v Ljubljani, p.p. 524, 1001 Ljubljana, če študijski
program, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski zavod Univerze v Ljubljani,
Univerze na Primorskem, javni ali koncesionirani samostojni visokošolski zavod;
Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza v Mariboru, p.p. 246, 2001 Maribor, če študijski program,
v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski zavod Univerze v Mariboru;
Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza v Novi Gorici, Vipavska 13, 5000 Nova Gorica, če
študijski program, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski zavod Univerze v Novi
Gorici.
Visokošolski prijavno-informacijski službi pošljejo samo eno Prvo prijavo. V njej lahko po prednostnem vrstnem redu
napišejo največ tri študijske programe, v katere se želijo vpisati in za katere izpolnjujejo oziroma bodo do rokov,
objavljenih s tem razpisom, izpolnjevali pogoje za vpis.
Pomemben je vrstni red zapisanih študijskih programov, saj bo, pod pogoji, ki so v tem razpisu navedeni v poglavju o
izbirnem postopku, kandidat uvrščen v prvega, za katerega bo izpolnil vse pogoje.
Kandidati lahko oddajo prvo prijavo tudi na spletnih straneh www.vpis.uni-lj.si, www.vpis.uni-mb.si,
www.vpis.upr.si ali www.ung.si.

OPOZORILA
Kandidati pošljejo samo eno Prvo prijavo.
Zadnji dan za prijavo je 5. marec 2012.
Po 5. marcu 2012 spremembe in odjave posameznih zapisanih študijskih želja niso več mogoče.
Da bi preverili, ali so podatki v podatkovni bazi pravilni, bodo vsi kandidati najkasneje do konca aprila 2012 prejeli
računalniški izpis o svoji prijavi. Popravke morebitnih napak morajo kandidati sporočiti visokošolski prijavnoinformacijski službi do zahtevanega datuma.
S prijavnim obrazcem DZS 1,71/1 se kandidati ne prijavljajo v programe višjega strokovnega izobraževanja in ne v
programe nekoncesioniranih zasebnih samostojnih visokošolskih zavodov.
Pred izpolnjevanjem prijavnega obrazca naj kandidati natančno preberejo razpis za vpis in navodila za izpolnjevanje
obrazca.

Drugi prijavni rok

nazaj na kazalo

Drugi prijavni rok traja od 22. do 29. avgusta 2012.
Podatki o še prostih vpisnih mestih za drugi prijavni rok bodo 21. avgusta 2012 objavljeni na spletnih straneh prijavnih
služb Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem, Univerze v Novi Gorici in na visokošolskih
zavodih.
V drugem roku se na še prosta mesta lahko prijavijo vsi kandidati, ki se nameravajo vpisati v študijskem letu
2012/2013, ne glede na to ali so že bili sprejeti v enega od v prvi prijavi napisani študijskih programov.
Obrazec Druga prijava za vpis v 1. letnik v študijskem letu 2012/2013 (obrazec DZS, 1,71/2), kandidati lahko kupijo
od 20. avgusta 2012 dalje v večjih papirnicah in knjigarnah – dostopen je tudi na spletnih straneh visokošolskih
prijavno–informacijskih služb (www.vpis.uni-lj.si, www.vpis.uni-mb.si, www.vpis.upr.si ali www.ung.si) – in ga s
priporočeno pošiljko pošljejo najkasneje do 29. avgusta 2012 visokošolskim prijavno-informacijskim službam na
naslov:
Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza v Ljubljani, p.p. 524, 1001 Ljubljana, če študijski
program, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski zavod Univerze v Ljubljani,
Univerze na Primorskem, javni ali koncesionirani samostojni visokošolski zavod;
Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza v Mariboru, p.p. 246, 2001 Maribor, če študijski program,
v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski zavod Univerze v Mariboru;
Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza v Novi Gorici, Vipavska 13, 5000 Nova Gorica, če
študijski program, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski zavod Univerze v Novi
Gorici.
V prijavo lahko kandidati po prednostnem vrstnem redu napišejo največ tri študijske programe, v katere se želijo vpisati
in za katere izpolnjujejo oziroma bodo do rokov, objavljenih s tem razpisom, izpolnjevali pogoje za vpis.
Pomemben je vrstni red zapisanih študijskih programov, saj bo, pod pogoji, ki so v tem razpisu navedeni v poglavju o
izbirnem postopku, kandidat uvrščen v prvega, za katerega bo izpolnil vse pogoje.
Kandidatom, ki v rednem roku niso mogli oddati Druge prijave, ker se zanje izbirni postopek prvega roka še ni končal,
se rok za naknadno prijavo določi individualno in sporoči s sklepom o rezultatu izbirnega postopka za prvi rok.
Kandidati lahko oddajo drugo prijavo tudi na spletnih straneh www.vpis.uni-lj.si, www.vpis.uni-mb.si,
www.vpis.upr.si ali www.ung.si.
OPOZORILA
Kandidati pošljejo samo eno Drugo prijavo.
Zadnji dan za prijavo je 29. avgust 2012.
Po 29. avgustu 2012 spremembe in odjave posameznih zapisanih študijskih želja niso več mogoče.

Tretji prijavni rok

nazaj na kazalo

Tretji prijavni rok traja od 1. do 5. oktobra 2011.
Podatki o še prostih vpisnih mestih za tretji prijavni rok bodo 1. oktobra 2012 objavljeni na spletnih straneh prijavnih služb
Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem, Univerze v Novi Gorici in na visokošolskih zavodih.

Kandidati visokošolskemu zavodu (fakulteti, akademiji ali visoki strokovni šoli) pošljejo obrazec Tretja prijava za
vpis v 1. letnik v študijskem letu 2012/2013 (obrazec DZS, 1,71/3), v katerem napišejo en študijski program, za
katerega izpolnjujejo pogoje za vpis. Prijavi priložijo overjene kopije spričeval in drugih dokazil.
V tretjem roku se na redni študij lahko prijavijo:
kandidati, ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku tekočega leta niso uvrstili v nobenega od v
prijavi naštetih študijskih programov;
kandidati za izredni študij;
kandidati, sprejeti v drugem prijavnem roku v izredni študijski program, ki se ne bo izvajal;
študentje, ki želijo zamenjati študijski program in te pravice oziroma pravice do ponavljanja še niso izkoristili. Ne
morejo pa v tem prijavnem roku pravice do zamenjave študijskega programa izkoristiti tisti kandidati, ki so se v
študijski program vpisali na podlagi prijavno-sprejemnega postopka v prvem ali drugem prijavnem roku po tem
razpisu.
Prijav kandidatov, ki ne izpolnjujejo pogojev iz prejšnjega odstavka, visokošolski zavod ne bo obravnaval.
II. ŠTUDIJSKI PROGRAMI IN VPISNI POGOJI

nazaj na kazalo

Za študijsko leto 2012/2013 fakultete, akademije, visoke strokovne šole univerz ter javni in koncesionirani samostojni
visokošolski zavodi objavljajo razpis za vpis v študijske programe v skladu z določbami Zakona o visokem šolstvu (Ur.
l. RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – Zštip, 15/08 – Odl. US, 64/08, 86/09, 62/10 – ZUPJS, 34/11 Odl.
US in 78/11), in sicer:
enovite magistrske študijske programe druge stopnje, ki obsegajo 300 ali 360 kreditnih točk in trajajo pet ali
šest let,
univerzitetne študijske programe prve stopnje, ki obsegajo 180 ali 240 kreditnih točk in trajajo tri ali štiri
leta,
visokošolske strokovne študijske programe prve stopnje, ki obsegajo 180 kreditnih točk in trajajo tri leta.
V študijske programe se lahko vpišejo kandidati, ki izpolnjujejo vpisne pogoje, določene s študijskimi programi, in
navedene v tem razpisu. To so:
za vpis v enovite magistrske študijske programe druge stopnje in vpis v univerzitetne študijske programe prve stopnje:
1. splošna matura,
2. zaključni izpit, opravljen po ustreznem štiriletnem srednješolskem programu do 1. junija 1995,
3. v nekatere enovite magistrske študijske programe druge stopnje in univerzitetne študijske programe prve stopnje se
lahko vpišejo kandidati s poklicno maturo po ustreznem srednješolskem programu ter opravljenim izpitom splošne
mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi;
za vpis v visokošolske strokovne študijske programe prve stopnje:
zaključni izpit, opravljen po ustreznem štiriletnem srednješolskem programu, splošna matura ali poklicna matura;
za vpis v nekatere študijske programe morajo kandidati opraviti še preizkus posebnih nadarjenosti, sposobnosti in
spretnosti.
III. VPISNA MESTA

nazaj na kazalo

V tem razpisu je pri posameznem študijskem programu objavljeno razpisano število vpisnih mest, posebej za redni in
posebej za izredni študij, skupaj za državljane Republike Slovenije (v nadaljevanju: državljani RS) in državljane držav
članic Evropske unije. Na ta vpisna mesta se prijavljajo tudi državljani držav nečlanic Evropske unije (v nadaljevanju
tujci), ki so sami ali njihovi starši davčni zavezanci Republike Slovenije in imajo stalno bivališče v Republiki Sloveniji.
Za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce je za redni študij lahko razpisanih do dodatnih 10 % vpisnih
mest glede na število prostih vpisnih mest za redni študij za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic
Evropske unije, za izredni študij pa največ do 50 % vpisnih mest za izredni študij (glej tudi točko XI. in tabele z
vpisnimi mesti za tujce).
IV. INFORMATIVNI DAN

nazaj na kazalo

Vsi visokošolski zavodi bodo organizirali informativni dan:
v petek, 10. februarja 2012 ob 10. in 15. uri za kandidate za redni študij,
v soboto, 11. februarja 2012 ob 10. uri za kandidate za izredni študij,
razen če je pri posameznem visokošolskem zavodu določeno drugače. Nekateri visokošolski zavodi bodo organizirali
več informativnih dni, pa tudi individualne informativne pogovore. Informacije o tem bodo kandidati dobili na
prvem informativnem dnevu oziroma na spletnih straneh visokošolskega zavoda.

Na informativnem dnevu se bodo kandidati lahko podrobneje seznanili z vpisnimi pogoji, možnostmi in pogoji študija,
s poklici oziroma z delom, možnostmi zaposlovanja in nadaljevanja izobraževanja ter z drugimi informacijami, ki so
pomembne za odločanje o študiju.
Informativna mesta so v razpisnem besedilu navedena pri posameznih visokošolskih zavodih.
V. OMEJITEV VPISA IN MERILA ZA IZBIRO

nazaj na kazalo

Če bo število prijavljenih kandidatov za vpis večje od razpisanega števila vpisnih mest, bodo univerze ter javni in
koncesionirani samostojni visokošolski zavodi s soglasjem Vlade Republike Slovenije do konca aprila 2012 sprejeli
sklep o omejitvi vpisa.
Za vpis v enovite magistrske študijske programe druge stopnje in univerzitetne študijske programe prve stopnje,
za katere bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo upoštevana naslednja merila za izbiro:
kandidati z opravljeno splošno maturo bodo izbrani glede na:
1. splošni uspeh pri splošni maturi (izražen v točkah),
2. splošna uspeha v 3. in 4. letniku srednje šole,
3. v posameznih študijskih programih bo pri izbiri upoštevan tudi uspeh pri posameznem izpitu splošne mature
oziroma uspeh pri posameznem predmetu v 3. in 4. letniku srednje šole,
4. uspeh pri preizkusu posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti (če je tak preizkus zahtevan s študijskim
programom);
kandidati z opravljeno poklicno maturo bodo izbrani glede na:
1. splošni uspeh pri poklicni maturi (izražen v točkah),
2. splošna uspeha v 3. in 4. letniku srednje šole,
3. uspeh pri enem od izpitov splošne mature,
4. uspeh pri posameznem predmetu poklicne mature oziroma uspeh pri posameznem predmetu v 3. in 4. letniku
srednje šole, če je tako določeno s študijskim programom,
5. uspeh pri preizkusu posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti (če je tak preizkus zahtevan s študijskim
programom);
kandidati z zaključnim izpitom, opravljenim do 1. junija 1995, bodo izbrani glede na:
1. splošni uspeh pri zaključnem izpitu (izražen v točkah),
2. splošna uspeha v 3. in 4. letniku srednje šole,
3. v posameznih študijskih programih bo pri izbiri upoštevan tudi uspeh pri posameznem predmetu zaključnega
izpita oziroma uspeh pri posameznem predmetu v 3. in 4. letniku srednje šole,
4. uspeh pri preizkusu posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti (če je tak preizkus zahtevan s študijskim
programom).
Za vpis v visokošolske strokovne programe prve stopnje, za katere bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
upoštevana naslednja merila za izbiro:
1. splošni uspeh pri zaključnem izpitu, pri splošni maturi ali pri poklicni maturi (izražen v točkah),
2. splošna uspeha v 3. in 4. letniku srednje šole,
3. v posameznih študijskih programih bo pri izbiri upoštevan tudi uspeh pri posameznem predmetu splošne mature,
zaključnega izpita ali poklicne mature oziroma uspeh pri posameznem predmetu v 3. in 4. letniku srednje šole,
4. uspeh pri preizkusu posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti (če je tak preizkus zahtevan s študijskim
programom).
Kandidati, ki so ob zaključku štiriletnega usmerjenega srednješolskega izobraževanja prejeli diplomo, se za splošni
uspeh zaključnega spričevala upošteva uspeh 3. in 4. letnika v deležu točk, kot je pri posameznem študijskem
programu navedeno za zaključni izpit.
Za kandidate, ki so končali petletni srednješolski program, se namesto uspehov v 3. in 4. letniku upoštevata
uspeha 4. in 5. letnika.
Kandidati, ki so končali izobraževanje po nadaljevalnih izobraževalnih programih ali programih poklicnotehniškega izobraževanja, bodo za uspeh v 1. in 2. letniku teh programov dobili tolikšen delež točk, kot je pri
posameznem študijskem programu navedeno za 3. in 4. letnik.
Za kandidate, ki opravijo maturitetni tečaj po končanem 4. letniku srednjega izobraževanja, se v izbirnem
postopku upoštevata uspeh v 3. in 4. letniku ter uspeh pri splošni maturi. Za tiste, ki opravijo maturitetni tečaj po
treh letih srednješolskega izobraževanja ali manj, pa se upošteva le maturitetno spričevalo. Kandidatom se za uspeh
3. in 4. letnika upošteva uspeh pri splošni maturi v deležu točk, navedenih pri posameznem študijskem programu za
uspeh 3. in 4. letnika.
Za kandidate, ki končajo izobraževanje po izobraževalnem programu poklicni tečaj, se v izbirnem postopku
upoštevata splošni uspeh v 3. in 4. letniku gimnazije oziroma izobraževalnega programa za pridobitev srednje
strokovne izobrazbe in uspeh pri poklicni maturi.

Kandidati, ki so ali bodo opravili splošno maturo, ne da bi končali 3. in 4. letnik srednješolskega izobraževanja,
se za uspeh 3. in 4. letnika upošteva uspeh pri splošni maturi v deležu točk, navedenih pri posameznem študijskem
programu za uspeh 3. in 4. letnika.
Kandidatom z diplomo o mednarodni maturi (International Baccalaureat – IB), se za uspeh 3. in 4. letnika
upošteva uspeh pri splošni maturi v deležu točk, navedenih pri posameznem študijskem programu za uspeh 3. in 4.
letnika.
Kandidatom, ki jim je bilo v ustreznem srednješolskem izobraževalnem programu priznano predhodno pridobljeno
formalno ali neformalno znanje brez ocene, se v izbirnem postopku upošteva 0 (nič) točk. Informacije o
možnostih za pridobitev ocene kandidati dobijo na srednjih šolah.
Če za vpis v študijski program ustrezajo različna dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev, se v izbirnem postopku
upoštevajo tista, ki so za kandidata ugodnejša.
VI. PREIZKUSI POSEBNIH NADARJENOSTI, SPOSOBNOSTI IN SPRETNOSTI TER POSAMEZNI IZPITI
SPLOŠNE MATURE
nazaj na kazalo
Preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti bodo na visokošolskih zavodih v prvem prijavnem roku
od 26. junija do 10. julija 2012, v drugem prijavnem roku pa od 10. do 12. septembra 2012. Točni datumi preizkusov
so napisani v razpisnem besedilu pri posameznih visokošolskih zavodih. V tretjem prijavnem roku se preizkusi izvajajo
le, če je v razpisnem besedilu pri posameznem študijskem programu tako navedeno. Če se preizkusi ne izvajajo, se na te
študijske programe lahko prijavijo kandidati, ki imajo preizkus že opravljen.
O opravljanju preizkusov posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti v prvem roku bodo kandidati obveščeni
najmanj pet dni pred preizkusom, v drugem roku pa dva dni pred preizkusom. Obvestila pošiljajo visokošolski
zavodi.
K preizkusom posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti bodo vabljeni kandidati, ki bodo:
na prvem mestu napisali študijski program, za katerega morajo opraviti preizkus posebnih nadarjenosti,
sposobnosti in spretnosti,
na drugem ali tretjem mestu napisali študijski program, za katerega morajo opraviti preizkus posebnih
nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti, na prvem mestu pa študijski program z omejitvijo vpisa,
na drugem ali tretjem mestu napisali študijski program, s katerim je določeno, da morajo opraviti preizkus
posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti in se vanj izjemoma lahko vpišejo, čeprav ne izpolnjujejo
pogojev za vpis, izkazujejo pa izjemno nadarjenost.
Podrobnejše informacije o opravljanju teh preizkusov bodo kandidati dobili na posameznem visokošolskem zavodu.
Visokošolski zavodi o opravljenih preizkusih izdajo kandidatom obvestilo, podatke o uspehu pri preizkusih pa sporočijo
tudi visokošolski prijavno-informacijski službi.
Posamezne izpite splošne mature lahko opravljajo kandidati, ki so že opravili splošno ali poklicno maturo oziroma
kandidati, ki opravljajo poklicno maturo, kandidati, ki jim je bilo v tujini pridobljeno spričevalo priznano kot
maturitetno spričevalo, in drugi, če so ti predmeti pogoj za vpis v univerzitetni študijski program in se upoštevajo pri
izbiri kandidatov za vpis.
Izpiti se bodo opravljali v rokih, določenih s koledarjem splošne mature. Za opravljanje izpitov se morajo kandidati
prijaviti sami na Državnem izpitnem centru oziroma na srednjih šolah, ki izvajajo gimnazijski program, v rokih,
določenih s predpisi o splošni maturi.
Obvestila o opravljenih posameznih izpitih splošne mature, ki jih izda Državni izpitni center, imajo trajno veljavnost.
Kandidati, ki jim bo to zaradi upravičenih razlogov dovolil organ visokošolskega zavoda ali samostojnega
visokošolskega zavoda, in kandidati, za katere bo tako odločeno v pritožbenem postopku, bodo izjemoma lahko
opravljali preizkuse posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti tudi v jesenskem izpitnem roku oziroma v rokih, ki
jih bodo določili visokošolski zavodi.
VII. DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU VPISNIH POGOJEV

nazaj na kazalo

Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev v prijavno-sprejemnem postopku veljajo fotokopije izvirnih spričeval in
drugih zahtevanih dokumentov, overjene pri notarju, uradni osebi katerekoli upravne enote ali pri uradnih osebah
visokošolskih prijavno-informacijskih služb univerz ter javnih in koncesioniranih samostojnih visokošolskih zavodov.
Dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev kandidati v prvem in drugem roku pošljejo visokošolski prijavnoinformacijski službi.
Kandidati ne pošiljajo izvirnikov spričeval in dokumentov. Predložijo jih ob vpisu na visokošolski zavod.

V tretjem roku kandidati vsa dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev priložijo prijavi, ki jo pošljejo visokošolskemu
zavodu.
1. Kandidati, ki opravljajo splošno maturo, poklicno maturo ali posamezni izpit splošne mature v zimskem,
spomladanskem ali jesenskem izpitnem roku, ne pošiljajo nobenih spričeval. Podatke iz spričeval 3. in 4.
letnika ter podatke iz spričevala splošne mature, spričevala o poklicni maturi ter obvestila o opravljenih posameznih
izpitih splošne mature visokošolski prijavno-informacijski službi sporoči Državni izpitni center najkasneje do roka,
določenega s koledarjem splošne mature oziroma koledarjem poklicne mature.
Prav tako ni treba pošiljati spričeval 3. in 4. letnika, spričevala o splošni maturi oziroma spričevala o poklicni
maturi ter obvestila o opravljenih posameznih izpitih splošne mature kandidatom, ki so opravili splošno maturo od
leta 1995 naprej, ter kandidatom, ki so opravili poklicno maturo od leta 2002 naprej. Tudi zanje jih bo
visokošolski prijavno-informacijski službi poslal Državni izpitni center.
2. Kandidati, ki so srednjo šolo končali z zaključnim izpitom, pošljejo spričevalo o zaključnem izpitu ter spričevali
3. in 4. letnika skupaj s Prvo prijavo oziroma z Drugo prijavo.
3. Kandidati, ki so se vpisali v štiriletne srednješolske programe od šolskega leta 1981/82 do 1985/86 in so jih končali
do 31. avgusta 1991 oziroma 31. avgusta 1992, skupaj s Prvo prijavo oziroma z Drugo prijavo pošljejo diplomo
kot dokazilo o končanem srednješolskem izobraževanju in spričevali zadnjih dveh letnikov srednje šole.
4. Kot spričevalo splošne mature se upošteva tudi spričevalo o zaključnem izpitu – poskusni maturi (iz leta 1994).
5. Kandidati, ki imajo dosežen splošni uspeh v 3. in 4. letniku vpisan v indeks, kot dokazilo skupaj s Prvo prijavo
oziroma z Drugo prijavo pošljejo prvo stran indeksa ter strani, na katerih so navedene ocene za posamezni letnik in
splošni uspeh v posameznem letniku.
6. Kandidati, ki že imajo diplomo o mednarodni maturi (International Baccalaureat – IB), skupaj s Prvo prijavo
oziroma z Drugo prijavo pošljejo to diplomo. Za kandidate, ki bodo letos opravljali mednarodno maturo v Sloveniji,
bodo podatke o splošnem uspehu, na podlagi njihovega soglasja, poslale gimnazije do 10. julija 2012. Kandidati, ki
jo bodo opravljali v tujini, pa morajo spričevala poslati najkasneje do 10. septembra 2012.
Diploma o mednarodni maturi je po Zakonu o maturi enakovredna spričevalu splošne mature v Republiki Sloveniji
in velja brez postopka priznavanja.
7. Državni izpitni center sporoči visokošolski prijavno-informacijski službi vse podatke o uspehu do roka, določenega
s koledarjem splošne mature oziroma poklicne mature.
8. Visokošolski zavodi sporočijo visokošolski prijavno-informacijski službi podatke o preizkusih posebnih
nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti do 11. julija 2012 v prvem prijavnem roku oziroma do 13. septembra 2012
v drugem prijavnem roku.
9. Kandidati, državljani Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije, ki že imajo spričevala,
pridobljena v tujini, skupaj s Prvo prijavo oziroma z Drugo prijavo pošljejo overjene kopije zaključnega spričevala,
spričeval zadnjih dveh letnikov srednje šole, prevode teh spričeval in odločbo o priznanju oziroma odločbo o
nostrifikaciji.
Tisti, ki bodo letos končali srednjo šolo v tujini, morajo overjene kopije zaključnega spričevala, spričeval zadnjih
dveh letnikov srednje šole, prevode teh spričeval in odločbo o priznanju za prvi in drugi prijavni rok poslati prijavni
službi najkasneje do 10. septembra 2012.
Odločbo o priznanju izdajo pooblaščene osebe univerz oziroma javnih in koncesioniranih samostojnih visokošolskih
zavodov (glej točko X.).
10. Spričevala iz nekdanjih jugoslovanskih republik, pridobljena pred 25. junijem 1991, veljajo brez postopka
priznavanja.
11. Kandidati, ki jim je bilo v ustreznem srednješolskem izobraževalnem programu priznano predhodno pridobljeno
formalno ali neformalno znanje in so pridobili oceno na srednji šoli, morajo dokazilo poslati sami najkasneje do
9. julija 2012 v prvem prijavnem roku oziroma do 10. septembra 2012 v drugem prijavnem roku.
VIII. IZBIRNI POSTOPEK

Prvi prijavni rok

nazaj na kazalo

nazaj na kazalo
Kandidati, ki bodo v Prvi prijavi na prvem mestu napisali študijski program, za katerega ne bo sprejet sklep o
omejitvi vpisa, bodo v ta program sprejeti, če bodo izpolnjevali splošne pogoje za vpis.
Kandidati, ki bodo v Prvi prijavi na prvem mestu napisali študijski program, za katerega bo sprejet sklep o omejitvi
vpisa, bodo v ta ali v naslednja v prijavi napisana študijska programa z omejenim vpisom sprejeti, če bodo izpolnjevali
splošne pogoje za vpis in bodo dosegli zadostno število točk, na še prosta mesta pri študijskih programih z neomejenim
vpisom pa, če bodo izpolnjevali splošne pogoje za vpis.

Če bo za še prosta mesta pri študijskem programu z neomejenim vpisom prijavljenih preveč kandidatov, ki so ta
program v Prvi prijavi napisali na drugem ali tretjem mestu, bodo izbrani v skladu z merili, ki so s študijskim
programom določena ob omejitvi vpisa.
Če vsa mesta v programu, za katerega ni bil sprejet sklep o omejitvi vpisa, zasedejo kandidati, ki so ta program napisali
na prvem mestu, se kandidati, ki so ga napisali na drugem ali tretjem mestu, vanj ne morejo uvrstiti.
Na seznam sprejetih se uvrstijo kandidati z enakim številom točk, kot jih je dosegel zadnji ne glede na število prostih
vpisnih mest, določenih s sklepom o omejitvi vpisa.
Rezultati izbirnega postopka bodo znani najkasneje do 25. julija 2012. Vsak kandidat bo prejel sklep o rezultatu
izbirnega postopka. Sezname sprejetih kandidatov visokošolske prijavno-informacijske službe pošljejo visokošolskim
zavodom.
Na seznam sprejetih kandidatov se naknadno uvrstijo:
kandidati, ki splošno maturo ali poklicno maturo zaradi upravičenih razlogov v skladu z odločitvijo organov,
pristojnih za splošno maturo oziroma poklicno maturo, opravljajo v jesenskem izpitnem roku,
kandidati, ki v skladu z odločitvijo pristojnega organa fakultete, akademije oziroma visoke strokovne šole v
jesenskem izpitnem roku opravljajo preizkuse posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti,
kandidati, državljani Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije, ki so srednjo šolo končali v
tujini, in zanje postopek priznavanja v skladu z Zakonom o priznavanju in vrednotenju izobraževanja še ni bil
končan,
kandidati, za katere je bilo tako odločeno v pritožbenem postopku.
Ti kandidati, ki izpolnjujejo splošne pogoje za vpis, se uvrstijo med sprejete kandidate, če so se prijavili v študijski
program brez omejitve vpisa oziroma če dosežejo najmanj tolikšno število točk kot zadnji uvrščeni kandidat s
seznama.
Visokošolska prijavno-informacijska služba bo kandidate, ki so se naknadno uvrstili, ter visokošolske zavode, na katere
so bili sprejeti, pisno seznanila z rezultati izbirnega postopka.
Na seznam sprejetih se naknadno uvrstijo tudi kandidati s posebnimi potrebami, če v prvem roku izbirnega
postopka izpolnjujejo splošne pogoje za vpis v študijski program in v rednem izbirnem postopku niso bili sprejeti v
nobenega od napisanih programov ter dosežejo najmanj 85 % minimuma točk, potrebnih za uvrstitev.
Kandidati zaprosijo za dodelitev statusa kandidata s posebnimi potrebami z individualno prošnjo, ki ji morajo
priložiti ustrezna dokazila. Prošnjo oddajo skupaj s Prvo prijavo za vpis oziroma najkasneje do 6. junija 2012, kasneje
pa le izjemoma, če je do opravičljivih razlogov za dodelitev statusa prišlo po navedenem roku.
Kandidati, ki bodo oddali prošnjo za dodelitev statusa kandidata s posebnimi potrebami po oddaji Prve prijave za vpis,
jo morajo poslati priporočeno na isti naslov kot Prvo prijavo.
O dodelitvi statusa in sprejemu v študijski program odloči pristojni organ univerze oziroma javnih in koncesioniranih
samostojnih visokošolskih zavodov in o tem pisno obvesti kandidata.
Odločitve pristojnih organov univerz ter javnih in koncesioniranih samostojnih visokošolskih zavodov o kandidatih s
posebnimi potrebami veljajo samo za prijavno-sprejemni postopek po tem razpisu.
Več informacij o dodelitvi statusa kandidata s posebnimi potrebami ter sprejemu v študijski program najdejo kandidati
na spletni strani www.vpis.uni-lj.si/Komisija, http://www.vpis.uni-mb.si/Komisija, www.ung.si. Kandidati naj se z
informacijami seznanijo pred izpolnjevanjem prijave.

Drugi prijavni rok

nazaj na kazalo

Kandidati, ki so v Drugi prijavi na prvem mestu napisali študijski program, za katerega se s prvo željo ni prijavilo več
kandidatov, kot je prostih vpisnih mest, so v ta program sprejeti, če izpolnjujejo splošne pogoje za vpis.
Če število prijav za študijski program, v Drugi prijavi napisan na prvem mestu, preseže število prostih mest, se
kandidati izbirajo po postopku iz poglavja »VIII. Izbirni postopek – prvi rok« in ob upoštevanju meril, ki so s
študijskim programom določena ob omejitvi vpisa.
Izbirni postopek bo končan do 25. septembra 2012. Vsak kandidat bo prejel sklep o rezultatu izbirnega
postopka. Sezname sprejetih kandidatov visokošolske prijavno-informacijske službe pošljejo visokošolskim zavodom.
Na seznam sprejetih kandidatov se naknadno uvrstijo kandidati, za katere je bilo tako odločeno v pritožbenem
postopku.
Ti kandidati, ki izpolnjujejo splošne pogoje za vpis, se uvrstijo med sprejete kandidate, če so se prijavili v študijski
program brez omejitve vpisa oziroma če dosežejo najmanj tolikšno število točk, kot zadnji uvrščeni kandidat s
seznama sprejetih.

Na seznam sprejetih se naknadno uvrstijo tudi kandidati s posebnimi potrebami, če izpolnjujejo splošne pogoje za
vpis v študijski program in v rednem izbirnem postopku niso bili sprejeti v nobenega od napisanih programov ter
dosežejo najmanj 85 % minimuma točk, potrebnih za uvrstitev.
Dodeljeni status kandidata s posebnimi potrebami v prvem roku se upošteva tudi v drugem roku. Drugi kandidati lahko
zaprosijo za dodelitev statusa kandidata s posebnimi potrebami z individualno prošnjo, ki ji morajo priložiti
ustrezna dokazila. Prošnjo oddajo skupaj z Drugo prijavo za vpis oziroma najkasneje do 29. avgusta 2012 s
priporočeno pošiljko.
Več informacij o dodelitvi statusa kandidata s posebnimi potrebami ter sprejemu v študijski program najdejo kandidati
na spletni strani www.vpis.uni-lj.si/Komisija, http://www.vpis.uni-mb.si/Komisija, www.ung.si. Kandidati naj se z
informacijami seznanijo pred izpolnjevanjem prijave.

Tretji prijavni rok

nazaj na kazalo

Če število prijav preseže število prostih vpisnih mest za tretji prijavni rok, se za izbiro kandidatov smiselno uporabljajo
merila, ki so s študijskim programom določena ob omejitvi vpisa.
Status kandidata s posebnimi potrebami, ki je bil dodeljen v prvem ali drugem roku, se upošteva tudi v tretjem roku.
Oddaja individualne prošnje za dodelitev statusa kandidata s posebnimi potrebami v tretjem roku ni mogoča.
IX. IZREDNI ŠTUDIJ

nazaj na kazalo

Kandidati za izredni študij se prijavljajo in vpisujejo po enakem postopku in v enakih rokih kot kandidati za redni
študij.
Izobraževanje za izredne študente se lahko v celoti ali deloma organizira tudi zunaj sedeža visokošolskega zavoda, če je
dovolj kandidatov. Kraji so navedeni v tem razpisu.
X. DRŽAVLJANI REPUBLIKE SLOVENIJE, KI SO SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE KONČALI V
TUJINI, DRŽAVLJANI DRŽAV ČLANIC EVROPSKE UNIJE IN DRUGI TUJI DRŽAVLJANI, KI SO SAMI
ALI NJIHOVI STARŠI DAVČNI ZAVEZANCI REPUBLIKE SLOVENIJE IN IMAJO STALNO BIVALIŠČE
V REPUBLIKI SLOVENIJI
nazaj na kazalo
Državljani Republike Slovenije, ki so srednješolsko izobraževanje končali v tujini, državljani držav članic Evropske
unije in drugi tuji državljani, ki so sami ali njihovi starši davčni zavezanci Republike Slovenije in imajo stalno bivališče
v Republiki Sloveniji, se prijavijo na vpisna mesta, razpisana skupaj za državljane Republike Slovenije in
državljane držav članic Evropske unije, ki so objavljena v razpisu za vpis pri posameznem študijskem
programu.
1. Informacije o prijavi in vpisu v prvi letnik dodiplomskega študija kandidati dobijo:
v Visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze v Ljubljani (Kongresni trg 12, p. p. 524, 1001 Ljubljana,
www.vpis.uni-lj.si, tel.: +386 (1) 241-85-05, +386 (1) 241-85-08, faks: +386 (1) 241-86-71, elektronska pošta:
tanja.zuzek@uni-lj.si, alenka.suligoj@uni-lj.si), če želijo študirati na Univerzi v Ljubljani, Univerzi na Primorskem,
na javnem ali koncesioniranem samostojnem visokošolskem zavodu,
v Visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze v Mariboru (Slomškov trg 15, p. p. 246, 2001 Maribor,
tel.: +386 (2) 235-52-61, elektronska pošta: vpis@uni-mb.si), če želijo študirati na Univerzi v Mariboru,
v Visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze v Novi Gorici (Vipavska 13, 5000 Nova Gorica, tel. + 386
(5) 331-52-34, elektronska pošta: studentska.pisarna@ung.si), če želijo študirati na Univerzi v Novi Gorici.
2. Informacije o postopku priznavanja dobijo kandidati, ki še nimajo odločbe o priznanju oziroma odločbe o
nostrifikaciji, pri pooblaščeni osebi, ki vodi postopek.
Kandidati, ki odločbe o priznanju še nimajo, pošljejo Vlogo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja
izobraževanja (obrazec N) skupaj z zahtevanimi dokumenti na naslov:
Univerza v Ljubljani, p.p. 362, 1001 Ljubljana s pripisom »priznavanje izobraževanja«, če študijski program, v
prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski zavod Univerze v Ljubljani, Univerze na
Primorskem, javni ali koncesionirani samostojni visokošolski zavod;
Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor s pripisom »za priznavanje in vrednotenje izobraževanja«, če
študijski program, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski zavod Univerze v Mariboru;
Univerza v Novi Gorici, Vipavska 13, 5000 Nova Gorica s pripisom »za priznavanje in vrednotenje izobraževanja«,
če študijski program, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski zavod Univerze v Novi
Gorici.

Pooblaščene osebe, ki vodijo postopek priznavanja za namen nadaljevanja izobraževanja:
Svetlana Matijevič, Univerza v Ljubljani, p.p. 362, 1001 Ljubljana, telefon +386 (1) 241-85-95, elektronska pošta:
priznavanje@uni-lj.si, spletna stran: http://www.uni-lj.si;
Janja Gračnar, Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, telefon +386 (2) 235-52-21, elektronska
pošta: janja.gracnar@uni-mb.si, spletna stran: http://www.uni-mb.si, pod Študij na UM, Priznavanje in vrednotenje
izobraževanja;
Renata Kop, Univerza v Novi Gorici, Vipavska 13, 5000 Nova Gorica, telefon +386 (5) 331-52-34, elektronska
pošta: studentska.pisarna@ung.si, spletna stran: http://www.ung.si.
OPOZORILO
Rok za izdajo odločbe o priznanju v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Ur. l. RS, št.
87/11 in 97/11) je dva meseca od prejema popolne vloge.
Kandidati morajo upoštevati roke za oddajo dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev v prijavno-sprejemnem
postopku.

XI. DRŽAVLJANI DRŽAV NEČLANIC EVROPSKE UNIJE IN SLOVENCI BREZ SLOVENSKEGA
DRŽAVLJANSTVA
nazaj na kazalo
Državljani držav nečlanic Evropske unije in Slovenci brez slovenskega državljanstva se prijavijo na vpisna mesta, ki so
objavljena v tabelah z vpisnimi mesti za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane držav
nečlanic Evropske unije.
1. Informacije o prijavno-sprejemnem postopku in dokazilih za vpis v prvi letnik dodiplomskega študija
kandidati dobijo:
v Visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze v Ljubljani (Kongresni trg 12, p. p. 524, 1001 Ljubljana,
www.vpis.uni-lj.si, tel.: +386 (1) 241-85-05, +386 (1) 241-85-08, faks: +386 (1) 241-86-71, elektronska pošta:
tanja.zuzek@uni-lj.si, alenka.suligoj@uni-lj.si), če želijo študirati na Univerzi v Ljubljani,
v Visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze v Mariboru (Slomškov trg 15, p. p. 246, 2001 Maribor,
tel.: +386 (2) 235-52-64, elektronska pošta: vpis@uni-mb.si), če želijo študirati na Univerzi v Mariboru,
v Visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze na Primorskem (Titov trg 4, 6000 Koper, tel.: +386 (5)
611-75-10, elektronska pošta: vpis@upr.si), če želijo študirati na Univerzi na Primorskem,
v Visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze v Novi Gorici (Vipavska 13, 5000 Nova Gorica, tel. + 386
(5) 331-52-34, elektronska pošta: studentska.pisarna@ung.si), če želijo študirati na Univerzi v Novi Gorici,
na posameznih javnih in koncesioniranih samostojnih visokošolskih zavodih.
2. Informacije o postopku priznavanja dobijo kandidati, ki še nimajo odločbe o priznanju oziroma odločbe o
nostrifikaciji, pri pooblaščeni osebi, ki vodi postopek.
Kandidati, ki odločbe o priznanju še nimajo, pošljejo Vlogo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja
izobraževanja (obrazec N) skupaj z zahtevanimi dokumenti na naslov:
Univerza v Ljubljani, p.p. 362, 1001 Ljubljana s pripisom »priznavanje izobraževanja«, če študijski program, v
prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski zavod Univerze v Ljubljani;
Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor s pripisom »za priznavanje in vrednotenje izobraževanja«, če
študijski program, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski zavod Univerze v Mariboru;
Univerza na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper s pripisom »za priznavanje in vrednotenje izobraževanja«, če
študijski program, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski zavod Univerze na Primorskem;
Univerza v Novi Gorici, Vipavska 13, 5000 Nova Gorica s pripisom »za priznavanje in vrednotenje izobraževanja«,
če študijski program, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski zavod Univerze v Novi
Gorici;
posameznega javnega oziroma koncesioniranega samostojnega visokošolskega zavoda.
Pooblaščene osebe, ki vodijo postopek priznavanja za namen nadaljevanja izobraževanja:
Svetlana Matijevič, Univerza v Ljubljani, p.p. 362, 1001 Ljubljana, telefon +386 (1) 241-85-95, elektronska pošta:
priznavanje@uni-lj.si, spletna stran: http://www.uni-lj.si;
Janja Gračnar, Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, telefon +386 (2) 235-52-21, elektronska
pošta: janja.gracnar@uni-mb.si, spletna stran: http://www.uni-mb.si, pod Študij na UM, Priznavanje in vrednotenje
izobraževanja;

Iris Skrt, Barbara Morato, Univerza na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper, telefon +386 (5) 611-75-10,
elektronska pošta: vpis@upr.si, spletna stran: http://www.upr.si;
Renata Kop, Univerza v Novi Gorici, Vipavska 13, 5000 Nova Gorica, telefon +386 (5) 331-52-34, elektronska
pošta: studentska.pisarna@ung.si, spletna stran: http://www.ung.si;
na posameznih javnih in koncesioniranih samostojnih visokošolskih zavodih.
OPOZORILO
Rok za izdajo odločbe o priznanju v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Ur. l. RS, št.
87/11 in 97/11) je dva meseca od prejema popolne vloge.
Kandidati naj upoštevajo rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev.
Tuji državljani morajo plačati šolnino v skladu s Pravilnikom o šolninah in bivanju v študentskih domovih za
Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 70/08).

XII. PREPIS S TUJEGA VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA NA VISOKOŠOLSKI ZAVOD V SLOVENIJI
nazaj na kazalo
Informacije o nadaljevanju študija, prepisu s tujega visokošolskega zavoda na visokošolski zavod v Sloveniji in o
podiplomskem študiju kandidati dobijo:
za Univerzo v Ljubljani:
o nadaljevanju študija in prepisu v višji letnik: Univerza v Ljubljani (Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, tel.:
+386 (1) 241-85-00, elektronska pošta: priznavanje@uni-lj.si);
o podiplomskem študiju, ki ga razpisujejo članice Univerze v Ljubljani: na posameznih članicah, spletna
stran: http://www.uni-lj.si;
za Univerzo v Mariboru: Služba za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje (Slomškov trg 15, 2000 Maribor,
tel.: +386 (2) 235-53-47, elektronska pošta: inter.center@uni-mb.si) in na posameznih članicah Univerze v
Mariboru;
za Univerzo na Primorskem: v Visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze na Primorskem (Titov trg 4,
6000 Koper, tel.: +386 (5) 611-75-10, elektronska pošta: vpis@upr.si);
za Univerzo v Novi Gorici: v Visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze v Novi Gorici (Vipavska 13,
5000 Nova Gorica, tel.: +386 (5) 331-52-34, elektronska pošta: studentska.pisarna@ung.si);
za posamezne javne in koncesionirane samostojne visokošolske zavode: na posameznih zavodih.
XIII. OPOZORILO ZA ŽE VPISANE ŠTUDENTE IN DIPLOMANTE

nazaj na kazalo

Študenti, ki želijo zamenjati študijski program in te pravice oziroma pravice do ponavljanja še niso izrabili, se morajo
prijaviti tako kot drugi kandidati.
Kandidati, ki so enkrat že ponavljali ali enkrat že zamenjali redni študijski program, se za redni študij ne smejo
več prijaviti.
Diplomanti se lahko prijavljajo na redni študij samo na mesta za diplomante v skladu z navodili v točki XV
(Vzporedni študij in študij diplomantov – vpis v 1. letnik).
XIV.NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE

nazaj na kazalo

V nekaterih študijskih programih je študij mogoče nadaljevati tudi v višjem letniku.
Kandidati za vpis v višji letnik pošljejo fakulteti, akademiji ali visoki strokovni šoli, na kateri želijo nadaljevati študij,
izpolnjen obrazec Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode (obrazec DZS 1,71/4) od 1. do 17. septembra 2012, razen če je pri
posameznem zavodu določeno drugače. Obrazec kupijo v vseh večjih papirnicah in knjigarnah, dostopen pa je tudi na
spletnih straneh visokošolskih prijavnih služb (www.vpis.uni-lj.si, www.vpis.uni-mb.si, www.vpis.upr.si ali
www.ung.si).
Če je možnost za nadaljevanje študija predvidena za diplomante višješolskega študija po Zakonu o višjem strokovnem
izobraževanju (Ur. l. RS, št. 86/04), je to posebej zapisano. V vseh drugih primerih gre za nekdanje višješolske
programe, sprejete pred 1. 1. 1994.

XV. VZPOREDNI ŠTUDIJ IN ŠTUDIJ DIPLOMANTOV – VPIS V 1. LETNIK

nazaj na kazalo

Vpisna mesta za vzporedni študij in diplomante visokošolski zavodi določijo posebej. Število vpisnih mest za
posamezni študijski program je navedeno v razpisu.
Več informacij o vzporednem študiju in vpisu diplomantov dobijo kandidati na fakultetah, akademijah in visokih
strokovnih šolah.
Vzporedni študij
Študenti, ki želijo študirati vzporedno, pošljejo izpolnjen obrazec Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za
vzporedni študij, za diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode (obrazec DZS 1,71/4). Obrazec
kupijo v vseh večjih papirnicah in knjigarnah, dostopen pa je tudi na spletnih straneh visokošolskih prijavnoinformacijskih služb (www.vpis.uni-lj.si, www.vpis.uni-mb.si, www.vpis.upr.si ali www.ung.si). Pošljejo ga fakulteti,
akademiji ali visoki strokovni šoli od 1. do 17. septembra 2012. Prijavi priložijo potrdilo o opravljenih obveznostih
za vpis v višji letnik na visokošolskem zavodu, kjer so že vpisani, in soglasje matične fakultete, akademije ali visoke
strokovne šole.
Študenti, ki se želijo vpisati v študijski program, pri katerem se preverjajo posebne nadarjenosti, sposobnosti in
spretnosti, morajo prijavo poslati do 5. marca 2012. Prijavi priložijo soglasje matične fakultete, akademije ali visoke
strokovne šole. Potrdilo o opravljenih obveznostih za vpis v višji letnik na visokošolskem zavodu, kjer so že vpisani, pa
predložijo najkasneje do vpisa.
Diplomanti
Diplomanti visokošolskega študijskega programa po prejšnjih predpisih in diplomanti univerzitetnega in visokošolskega
strokovnega študijskega programa pošljejo izpolnjen obrazec Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni
študij, za diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode (obrazec DZS 1,71/4) fakulteti, akademiji
ali visoki strokovni šoli. Obrazec kupijo v vseh večjih papirnicah in knjigarnah, dostopen pa je tudi na spletnih straneh
visokošolskih prijavno-informacijskih služb (www.vpis.uni-lj.si, www.vpis.uni-mb.si, www.vpis.upr.si ali
www.ung.si).
Poslati ga morajo od 1. do 17. septembra 2012. Prijavi priložijo diplomo in potrdilo o opravljenih izpitih.
Če se želijo vpisati v študijski program, pri katerem se preverjajo posebne nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti,
morajo poslati prijavo do 5. marca 2012. Diplomo in potrdilo o opravljenih izpitih pa pošljejo najkasneje do 17.
septembra 2012.
XVI. VPIS

nazaj na kazalo

Vpis v prvi letnik rednega in izrednega študija bo na visokošolskih zavodih, ki bodo kandidate k vpisu pisno povabili.
Vpis se opravi na podlagi popolno izpolnjenega vpisnega lista.
Vpis sprejetih v prvem roku bo od 26. julija do 17. avgusta 2012. Vpis sprejetih v drugem roku bo od 26. do 30.
septembra 2012. Vpis sprejetih v tretjem roku bo do 10. oktobra 2012.
XVII. PODROBNEJŠE INFORMACIJE

nazaj na kazalo

Razpis za vpis je objavljen tudi na spletnih straneh prijavnih služb Univerze v Ljubljani (www.vpis.uni-lj.si),
Univerze v Mariboru (www.vpis.uni-mb.si), Univerze na Primorskem (www.vpis.upr.si) in Univerze v Novi Gorici
(www.ung.si).
Razpisi za vpis v nekoncesionirane študijske programe so objavljeni v drugem delu tega razpisa, na spletnih straneh
nekoncesioniranih zasebnih samostojnih visokošolskih zavodov, zbrani pa so na spletni strani Ministrstva za visoko
šolstvo,
znanost
in
tehnologijo
v
razvidu
visokošolskih
zavodov
(http://www.mvzt.gov.si/si/delovna_podrocja/visoko_solstvo/razvid_visokosolskih_zavodov/).
Podrobne informacije kandidati dobijo na posameznem zavodu.
Več informacij o razpisu za vpis dobijo kandidati v:
Visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze v Ljubljani; Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, tel.: (01)
241-85-02 ali 241-85-55, oziroma po elektronski pošti vpis@uni-lj.si in na spletni strani www.vpis.uni-lj.si,
Visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze v Mariboru; Slomškov trg 15, 2000 Maribor, tel.: (02) 23552-61, 235-52-63, 235-52-64, po elektronski pošti vpis@uni-mb.si in na spletni strani www.vpis.uni-mb.si),
Visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze na Primorskem; Titov trg 4, 6000 Koper, tel.: (05) 611-7510, po elektronski pošti: vpis@upr.si in na spletni strani www.vpis.upr.si,
Visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze v Novi Gorici; Vipavska 13, 5000 Nova Gorica, tel.: (05)
331-52-34, po elektronski pošti studentska.pisarna@ung.si in na spletni strani www.ung.si.
Informacije o razpisu za vpis in prijavno-sprejemnem postopku dobijo kandidati tudi pri šolskih svetovalnih delavcih
na srednjih šolah in pri strokovnih delavcih na zavodih za zaposlovanje.

Pojasnila o izračunavanju točk za razvrščanje kandidati dobijo pri šolskih svetovalnih delavcih na srednjih šolah in
zavodih za zaposlovanje. Tabela za pretvorbo ocen in primeri izračunavanja točk za razvrščanje so objavljeni tudi na
spletnih straneh (www.vpis.uni-lj.si, www.vpis.uni-mb.si, www.vpis.upr.si, www.ung.si).
Informacije o prijavi in opravljanju izpitov splošne mature dobijo kandidati na gimnazijah in na Državnem izpitnem
centru (Ljubljana, Ob železnici 16, +386 (1) 548 46 00).
Več informacij o dodelitvi statusa kandidata s posebnimi potrebami ter sprejemu v študijski program najdejo
kandidati na spletni strani www.vpis.uni-lj.si/Komisija, http://www.vpis.uni-mb.si/Komisija, www.ung.si.
PREDMETI SPLOŠNE MATURE

nazaj na kazalo

SKUPNI DEL SPLOŠNE MATURE:
slovenščina (italijanščina oziroma madžarščina na narodno mešanem območju),
tuji jezik: angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina, španščina in ruščina,
matematika.
IZBIRNI DEL SPLOŠNE MATURE:
biologija,
biotehnologija,
drugi jezik na narodno mešanem območju: slovenščina, madžarščina ali italijanščina,
ekonomija,
elektrotehnika,
filozofija,
fizika,
geografija,
glasba,
informatika,
kemija,
likovna teorija,
materiali,
mehanika,
psihologija,
računalništvo,
sociologija,
sodobni ples,
teorija in zgodovina drame in gledališče,
tuji jezik: angleščina, francoščina, grščina, italijanščina, latinščina, nemščina, španščina ali ruščina,
umetnostna zgodovina,
zgodovina.

UNIVERZA V LJUBLJANI

nazaj na kazalo

Preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti članic Univerze v Ljubljani v prvem
prijavnem roku
Visokošolski zavod – program

Datum preizkusa

Akademija za glasbo

24. 5. in 28. 6. 2012

Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

27. 6. do 7. 7. 2012

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
Biotehniška fakulteta – Krajinska arhitektura
Fakulteta za arhitekturo – Arhitektura
Fakulteta za arhitekturo – Urbanizem
Fakulteta za šport
Naravoslovnotehniška fakulteta – Oblikovanje tekstilij
in oblačil
Pedagoška fakulteta – Likovna pedagogika
Zdravstvena fakulteta – Laboratorijska zobna protetika

28. 6. do 5. 7. 2012
2. 7. 2012
28. 6. do 3. 7. 2012
28. 6. do 3. 7. 2012
26. in 27. 6. 2012

Veljavnost opravljenih
preizkusov
samo za tekoče leto
samo za tekoče leto,
opravljati ga je mogoče
največ trikrat
samo za tekoče leto
samo za tekoče leto
samo za tekoče leto
samo za tekoče leto
samo za tekoče leto

28. in 29. 6. 2012

samo za tekoče leto

27. 6. 2012
27. 6. 2012

samo za tekoče leto
samo za tekoče leto

Preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti članic Univerze v Ljubljani v drugem
prijavnem roku
Če bodo po končanem prvem prijavnem roku izbirnega postopka za posamezni študijski program ostala še prosta mesta,
bodo preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti v drugem prijavnem roku za kandidate:
ki bodo po sklepu visokošolskega zavoda lahko opravljali preizkus v jesenskem roku,
ki se bodo prijavili na morebitna prosta mesta za drugi rok,
tuje državljane, ki bi se želeli prijaviti na prosta mesta.
Visokošolski zavod – program
Akademija za glasbo
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
Biotehniška fakulteta – Krajinska arhitektura
Fakulteta za arhitekturo – Arhitektura
Fakulteta za arhitekturo – Urbanizem
Fakulteta za šport
Naravoslovnotehniška fakulteta – Oblikovanje tekstilij in oblačil
Pedagoška fakulteta – Likovna pedagogika
Zdravstvena fakulteta – Laboratorijska zobna protetika

Datum preizkusa
10. 9. 2012
ni preizkusov
10. in 11. 9. 2012
ni preizkusov
10. in 11. 9. 2012
10. in 11. 9. 2012
10. 9. 2012
ni preizkusov
12. 9. 2012
12. 9. 2012

Preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti članic Univerze v Ljubljani v tretjem
prijavnem roku
Če bodo po končanem drugem prijavnem roku izbirnega postopka za posamezni študijski program še razpisana vpisna
mesta, bodo preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti v tretjem prijavnem roku:
Visokošolski zavod – program
Akademija za glasbo
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (samo smer
unikatno oblikovanje in program Slikarstvo)
Biotehniška fakulteta – Krajinska arhitektura
Fakulteta za arhitekturo – Arhitektura
Fakulteta za arhitekturo – Urbanizem
Fakulteta za šport
Naravoslovnotehniška fakulteta – Oblikovanje tekstilij in oblačil
Pedagoška fakulteta – Likovna pedagogika
Zdravstvena fakulteta – Laboratorijska zobna protetika

Datum preizkusa
8. 10. 2012
ni preizkusov
8. 10. 2012
ni preizkusov
8. 10. 2012
8. 10. 2012
ni preizkusov
ni preizkusov
ni preizkusov
ni preizkusov

AKADEMIJA ZA GLASBO

Nazaj na kazalo

Stari trg 34, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 242-73-12
Faks: (01) 242-73-20
E-pošta: ag-dekanat@uni-lj.si
Spletna stran: www.ag.uni-lj.si
Informativno mesto: Stari trg 34, pritličje, mestni avtobus št. 3 (smer Rudnik).
Akademija izvaja univerzitetna študijska programa prve stopnje Glasbena umetnost in Glasbena pedagogika.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE GLASBENA UMETNOST
Trajanje študija
Univerzitetni študij traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Smeri študija
ČEMBALO
FAGOT
FLAVTA
HARFA
HARMONIKA
KITARA
KLARINET
KLAVIR
KLJUNASTA FLAVTA
KOMPOZICIJA IN GLASBENA TEORIJA
KONTRABAS
OBOA
ORGLE
ORKESTRSKO DIRIGIRANJE
PETJE
POZAVNA
ROG
SAKRALNA GLASBA
SAKSOFON
TOLKALA
TROBENTA
TUBA
VIOLA
VIOLINA
VIOLONČELO
ZBOROVSKO DIRIGIRANJE
Kandidati morajo v prijavi navesti smer študija.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Glasbena umetnost se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo ali zaključni izpit na srednji glasbeni šoli,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta glasba,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus glasbeno-umetniške nadarjenosti in znanja. Kandidati, ki nimajo končane
umetniške gimnazije glasbene smeri, morajo opraviti tudi preizkus znanja v obsegu srednješolskega znanja iz
predmetov solfeggio, glasbeni stavek in glasbena zgodovina.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
uspeh pri preizkusu glasbeno-umetniške nadarjenosti in znanja
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

80 % točk,
15 % točk,
5 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
uspeh pri preizkusu glasbeno-umetniške nadarjenosti in znanja
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

80 % točk,
10 % točk,
5 % točk,
5 % točk.

V izjemnih primerih se v študijski program lahko vpiše tudi kandidat, ki ne izpolnjuje vpisnih pogojev iz točk a), b) ali
c), izkazuje pa izjemno glasbeno-umetniško nadarjenost in znanje.
Preizkus glasbeno-umetniške nadarjenosti in znanja
Preizkus glasbeno-umetniške nadarjenosti in znanja v prvem prijavnem roku bo organiziran v dveh rokih: 24. maja
2012 in 28. junija 2012. Kandidat sam izbere datum.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku na študijskem programu še prosta mesta, bodo
preizkusi glasbeno-umetniške nadarjenosti in znanja v drugem prijavnem roku 10. septembra 2012.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v drugem prijavnem roku na študijskem programu še razpisana vpisna mesta,
bodo preizkusi glasbeno-umetniške nadarjenosti in znanja v tretjem prijavnem roku 8. oktobra 2012.
Opravljeni preizkus velja samo za tekoče leto.
Podrobnejše informacije kandidati dobijo v študentskem referatu akademije (tel: (01) 242-73-12) in na spletni strani
akademije (www.ag.uni-lj.si).
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE GLASBENA PEDAGOGIKA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Glasbena pedagogika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta glasba,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Vsi kandidati morajo opraviti sprejemni preizkus, s katerim se preverjajo njihova glasbena znanja, glasbenoumetniške nadarjenosti in pedagoške predispozicije.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
uspeh pri sprejemnem preizkusu
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

80 % točk,
15 % točk,
5 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
uspeh pri sprejemnem preizkusu
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

80 % točk,
10 % točk,
5 % točk,
5 % točk.

Sprejemni preizkus
Sprejemni preizkus v prvem prijavnem roku bo organiziran v dveh rokih: 24. maja 2012 in 28. junija 2012. Kandidat
sam izbere datum.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku na študijskem programu ostala še prosta mesta, bo
sprejemni preizkus v drugem prijavnem roku 10. septembra 2012.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v drugem prijavnem roku na študijskem programu ostala še razpisana vpisna
mesta, bo sprejemni preizkus v tretjem prijavnem roku 8. oktobra 2012.
Opravljeni preizkus velja samo za tekoče leto.

Podrobnejše informacije kandidati dobijo v študentskem referatu akademije (tel: (01) 242-73-12) in na spletni strani
akademije (www.ag.uni-lj.si).
Vpisna mesta
Glasbena umetnost – univerzitetni program
Glasbena pedagogika – univerzitetni program

Redni
65
30

Izredni
30
-

AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO

Nazaj na kazalo

Nazorjeva 3, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 251-04-12, 251-95-80, 251-05-03, 426-43-16
Spletna stran: www.agrft.uni-lj.si
Informativno mesto: Nazorjeva 3 (mestni avtobusi št. 1, 2, 3, 6, 9).
Akademija izvaja univerzitetne študijske programe prve stopnje Dramaturgija in scenske umetnosti, Dramska igra, Film
in televizija ter Gledališka režija.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE DRAMATURGIJA IN SCENSKE UMETNOSTI
Trajanje študija
Študij traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Dramaturgija in scenske umetnosti se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus posebne nadarjenosti in dokazati ustrezne psihofizične sposobnosti.
Kandidati dokažejo psihofizične sposobnosti s splošnim zdravniškim spričevalom.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
uspeh pri preizkusu posebne nadarjenosti in psihofizičnih sposobnosti
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

90 % točk,
5 % točk,
5 % točk.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE DRAMSKA IGRA
Trajanje študija
Študij traja štiri leta in obsega 240 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Dramska igra se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta
umetnostna zgodovina; če je kandidat ta predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli
maturitetnega predmeta; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus posebne nadarjenosti in dokazati ustrezne psihofizične sposobnosti.
Kandidati dokažejo psihofizične sposobnosti s splošnim zdravniškim spričevalom.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c ) izbrani glede na:
uspeh pri preizkusu posebne nadarjenosti in psihofizičnih sposobnosti
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

90 % točk,
5 % točk,
5 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
uspeh pri preizkusu posebne nadarjenosti in psihofizičnih sposobnosti
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

90 % točk,
4 % točk,
3 % točk,
3 % točk.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE FILM IN TELEVIZIJA
Trajanje študija
Študij traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Smeri študija
Univerzitetni študijski program Film in televizija ima tri smeri: Filmska in televizijska režija, Filmsko in televizijsko
snemanje ter Filmska in televizijska montaža.
Kandidati morajo v prijavi navesti smer študija.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Film in televizija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus posebne nadarjenosti za posamezno smer in dokazati ustrezne
psihofizične sposobnosti. Kandidati dokažejo psihofizične sposobnosti s splošnim zdravniškim izvidom ter
specialističnima izvidoma za vid in sluh.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpis, bodo
kandidati izbrani glede na:
uspeh pri preizkusu posebne nadarjenosti in psihofizičnih sposobnosti
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

90 % točk,
5 % točk,
5 % točk.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE GLEDALIŠKA REŽIJA
Trajanje študija
Študij traja štiri leta in obsega 240 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Gledališka režija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus posebne nadarjenosti in dokazati ustrezne psihofizične sposobnosti.
Kandidati dokažejo psihofizične sposobnosti s splošnim zdravniškim spričevalom ter specialističnima izvidoma
za vid in sluh.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpis, bodo
kandidati izbrani glede na:
uspeh pri preizkusu posebne nadarjenosti in psihofizičnih sposobnosti
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

90 % točk,
5 % točk,
5 % točk.

Preizkus posebne nadarjenosti
Preizkus posebne nadarjenosti in psihofizičnih sposobnosti je za programe oziroma smeri različen.
Preizkusi posebne nadarjenosti in psihofizičnih sposobnosti bodo v prvem prijavnem roku od 27. junija do 7. julija
2012. Kandidati bodo obveščeni o točnem datumu.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem oziroma drugem prijavnem roku na posameznih študijskih
programih še prosta mesta, se lahko v drugem oziroma tretjem prijavnem roku prijavijo kandidati, ki so preizkuse
nadarjenosti in psihofizičnih sposobnosti opravili v prvem prijavnem roku.
V drugem in tretjem prijavnem roku se preizkusi posebnih nadarjenosti in psihofizičnih sposobnosti ne bodo
izvajali.
Opravljeni preizkus posebne nadarjenosti velja samo za tekoče študijsko leto. Opravljati ga je mogoče največ
trikrat.
Podrobnejše informacije o programih in načinu opravljanja preizkusa posebne nadarjenosti lahko kandidati dobijo pisno
ali ustno v referatu za študijske in študentske zadeve akademije. Pismu naj priložijo ovojnico s točnim naslovom in
znamko za odgovor.

Kandidati morajo predložiti referatu za študijske in študentske zadeve:
fotokopijo osebnega dokumenta,
kratek življenjepis,
dve ovojnici z natančnim naslovom kandidata in znamkama za odgovor,
tri fotografije za dokumente,
potrdilo o splošnem zdravniškem pregledu,
specialistična izvida za vid in sluh (kandidati za Film in televizijo ter Gledališko režijo),
besedila, ki jih izbere kandidat sam (kandidati za Dramsko igro v trinajstih izvodih),
fotostrip (kandidati za Film in televizijo),
avdiovizualno delo dolžine 10 minut (film, video ali TV oddaja) (kandidati za Film in televizijo)
nalogo – obvezno v formatu A4 (kandidati za Dramaturgijo in scenske umetnosti ter Film in televizijo v štirih
izvodih in kandidati za Gledališko režijo v sedmih izvodih).
Navedene dokumente sprejema referat za študijske in študentske zadeve akademije do 18. junija 2012.
Potrdilo o znanju slovenskega jezika za tuje državljane
Tujci morajo za vse programe opraviti izpit iz slovenskega jezika na srednji ravni zahtevnosti do 5. avgusta 2012.
Potrdilo pošljejo Visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze v Ljubljani.
Vpisna mesta
Dramaturgija in scenske umetnosti – univerzitetni
program
Dramska igra – univerzitetni program
Film in televizija – univerzitetni program
- Filmska in televizijska režija
- Filmsko in televizijsko snemanje
- Filmska in televizijska montaža
Gledališka režija – univerzitetni program

Redni

Izredni

6

-

12

-

4
4
4
4

-

AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE

Nazaj na kazalo
Erjavčeva 23, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 251-27-26
Faks: (01) 251-90-71
Spletna stran: www.aluo.uni-lj.si
Informativni mesti:
Erjavčeva c. 23 za slikarstvo, kiparstvo, konserviranje in restavriranje likovnih del,
Dolenjska c. 83 za oblikovanje.
Akademija izvaja univerzitetne študijske programe prve stopnje: Industrijsko in unikatno oblikovanje, Kiparstvo,
Konserviranje in restavriranje likovnih del, Oblikovanje vizualnih komunikacij in Slikarstvo.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI PRVE STOPNJE
INDUSTRIJSKO IN UNIKATNO OBLIKOVANJE
KIPARSTVO
KONSERVIRANJE IN RESTAVRIRANJE LIKOVNIH DEL
OBLIKOVANJE VIZUALNIH KOMUNIKACIJ
SLIKARSTVO
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Smeri študija
Industrijsko in unikatno oblikovanje:
– Industrijsko oblikovanje,
– Unikatno oblikovanje (oblikovanje stekla in keramike).
Kandidat mora v prijavi navesti smer študija.
Kiparstvo:
Program je enovit in nima smeri.
Konserviranje in restavriranje likovnih del:
Program je enovit in nima smeri.
Oblikovanje vizualnih komunikacij:
– Ilustracija,
– Fotografija,
– Grafično oblikovanje,
– Interaktivno oblikovanje.
Kandidat mora v prijavi navesti smer študija.
Slikarstvo:
– Slikarstvo,
– Grafika,
– Video in novi mediji.
Kandidat mora v prijavi navesti smer študija.
Vpisni pogoji
V navedene univerzitetne študijske programe se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov:
umetnostna zgodovina, likovna teorija, zgodovina, filozofija, psihologija ali sociologija; izbrani predmet ne sme biti
predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus nadarjenosti.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
uspeh pri preizkusu nadarjenosti
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

90 % točk,
5 % točk,
5 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
uspeh pri preizkusu nadarjenosti
90 % točk,
splošni uspeh pri poklicni maturi
4 % točk,
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
3 % točk,
uspeh pri maturitetnem predmetu
3 % točk.
V izjemnih primerih se v navedene študijske programe lahko vpiše tudi, kdor ne izpolnjuje vpisnih pogojev iz točk a),
b) ali c), izkazuje pa izjemno nadarjenost.
Preizkus nadarjenosti
Preizkus nadarjenosti poteka v dveh delih.
Prvi del preizkusa: Kandidati morajo 11. junija 2012 od 10. do 12. ure oddati mapo (format 50x70 cm, za program
kiparstva lahko tudi 70x100 cm), označeno s svojim imenom. Za slikarstvo, kiparstvo ter konserviranje in restavriranje
likovnih del jo oddajo tajništvu akademije na Erjavčevi 23, za oblikovanje pa tajništvu oddelka na Dolenjski 83.
Kandidati oddajo za:
Kiparstvo: mapa/portfolio z najmanj petimi originalnimi deli ali predstavitvijo, dokumentacijo originalnih del
(fotografije, printi, …), ki tematizirajo različne kiparske prakse (kiparska dela v klasičnem pomenu portret, figura ali
abstraktna oblika ali prostorska kompozicija, inštalacija, intervencija v domačem ali javnem prostoru ali hibridne
prakse, bodyart, performans); in 10 risb ali dokumentacija risb, če so izvedene na nosilcu, ki ga ni mogoče kot
original priložiti v format mape (risba večjega formata ali risba izvedena npr. v obliki grafita na arhitekturi itd.; v
sklopu risb je možno oddati tudi projektne risbe, ki kažejo kandidatovo zasnovo ali postopek/proces projekta itd);
Konserviranje in restavriranje likovnih del: 10 prostoročnih risb, od tega najmanj 8 risb s tematiko glave oziroma
figure, eno ali več fotografij kiparskega dela in eno prosto barvno slikarsko kompozicijo;
Industrijsko in unikatno oblikovanje: projekti, načrti, vizualizacije, fotografije 3D izdelkov, slikarska, grafična in
fotografska dela, dela s področja oblikovanja interjerja in eksterjerja ter scenografije, in predvsem dela, ki izpričujejo
kandidatovo zanimanje za področje, na katerega se vpisuje, skupaj 20 del;
Oblikovanje vizualnih komunikacij: najmanj 10 risb figure za vse smeri in vsaj 10 del, ki izkazujejo kandidatov
umetniški/oblikovalski interes, za smer, za katero se prijavlja (na primer: slikarska ali grafična dela, fotografije,
izdelki s področja grafičnega oblikovanja, ilustracije, stripi, skicirka, plakati, video dela). Dela interaktivnega
oblikovanja in animacije so lahko na CD ali DVD;
Slikarstvo:
smer slikarstvo in smer grafika: 20 do 30 del, ki izkazujejo kandidatov umetniški interes, kot so risbe, slikarska
dela, grafična dela, video dela, filmi, fotografije, intermedijska dela in koncepti;
smer video in novi mediji: do 30 del, ki izkazujejo kandidatov umetniški interes: lastna likovna in medijska dela kot
so risbe, slikarska dela, grafična dela, strip, video, risani film, 2D in 3D animacija, film, fotografija, konceptualni
projekti.
Opozorilo: Sprejme se samo mapa v navedeni velikosti.
Kandidati predložijo tajništvu akademije skupaj s svojimi deli ovojnico z izpisanim naslovom in nalepljeno znamko, da
jim bo komisija za preverjanje nadarjenosti po pregledu del sporočila, če bodo opravljali še drugi del preizkusa. Drugi
del preizkusa nadarjenosti lahko opravljajo le kandidati s pozitivno ocenjenimi deli.
Drugi del preizkusa se izvaja v ateljejih akademije in traja od 28. junija do 5. julija 2012 (za slikarstvo, kiparstvo ter
konserviranje in restavriranje likovnih del od 2. do 5. 7. 2012 ter za oblikovanje od 28. 6. do 2. 7. 2012).
Kandidati opravljajo:
za Industrijsko in unikatno oblikovanje:
industrijsko oblikovanje: inovativna rešitev razpisanega problema in zagovor rešitve, oblikovanje konstrukcije
iz različnih materialov, 3D kompozicija , risanje po postavljeni predlogi, po potrebi razgovor s kandidatom.
unikatno oblikovanje: 3 D kompozicija, modeliranje v glini, oblikovanje konstrukcije iz različnih materialov,
risanje po postavljeni predlogi, razgovor s kandidatom;
za Kiparstvo: modeliranje glave po živem modelu, vaja iz relacij snovnosti, risanje in zagovor;
za Konserviranje in restavriranje likovnih del: risanje oblečene figure v prostoru, tridimenzionalna naloga v
kiparskem materialu (relief), kopija predloge, barvni preizkus, pisna naloga;
za Oblikovanje vizualnih komunikacij:
ilustracija: vizualizacija pojma, ilustracija na literarno izhodišče, animiranka, slikanje tihožitja, risanje figure po
živem modelu;
fotografija: vizualizacija pojma, serija fotografij na temo portret, serija fotografij na temo dokument, foto
reportaža, risanje figure po živem modelu, pogovor s kandidatom;
grafično oblikovanje: vizualizacija pojma, oblikovanje slikovnega znaka in/ali besednega znaka, grafičnooblikovalska naloga, slikanje tihožitja, risanje figure po živem modelu, pogovor s kandidatom;

interaktivno oblikovanje: vizualizacija pojma, animiranka, snemalna knjiga, mobi-film, risanje figure po živem
modelu, pogovor s kandidatom;
za Slikarstvo:
slikarstvo in grafika: izpolnitev vprašalnika o interesih in preferencah, risanje glave po živem modelu, risanje
oblečene figure v prostoru, razgovor s kandidatom;
video in novi mediji: snemanje lastnega videa na določeno temo, razbiranje ideje in vsebine iz predvajanega
avtorskega videa, risanje najpomembnejših kadrov iz predloge, razgovor s kandidatom.
Kandidati lahko na preizkusu uporabljajo svojo opremo: fotoaparat, video kamera.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku na posameznih študijskih programih še prosta mesta,
bodo preizkusi nadarjenosti v drugem prijavnem roku 10. in 11. septembra 2012.
Preizkusi nadarjenosti v drugem prijavnem roku bodo na študijskih programih kiparstvo, slikarstvo, konserviranje in
restavriranje likovnih del ter industrijsko in unikatno oblikovanje.
Na študijskem programu Oblikovanje vizualnih komunikacij preizkusa nadarjenosti v drugem prijavnem roku ne bo.
Prijavijo se lahko kandidati, ki so pozitivno opravili preizkus nadarjenosti v prvem prijavnem roku.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v drugem prijavnem roku na posameznih študijskih programih še razpisana
vpisna mesta, se lahko v tretjem prijavnem roku prijavijo kandidati, ki so preizkus nadarjenosti opravili v prvem ali
drugem roku. V tretjem prijavnem roku se preizkusi nadarjenosti ne bodo izvajali, razen na smeri unikatno
oblikovanje in študijskem programu Slikarstvo, ki bo 8. oktobra 2012.
Opravljeni preizkus velja samo za tekoče leto.
Vpisna mesta
Industrijsko in unikatno oblikovanje – univerzitetni
program
– Industrijsko oblikovanje
– Unikatno oblikovanje
Kiparstvo – univerzitetni program
Konserviranje in restavriranje likovnih del –
univerzitetni program
Oblikovanje vizualnih komunikacij – univerzitetni
program
– Ilustracija
– Fotografija
– Grafično oblikovanje
– Interaktivno oblikovanje
Slikarstvo – univerzitetni program
– Slikarstvo
– Grafika
– Video in novi mediji

Redni

Izredni

30
8
6

3
2

6

1

5
7
10
5

1
1
2
1

18
6
6

1
1

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

Nazaj na kazalo

Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 320-30-00
Faks: (01) 256-57-82
E-pošta: info@bf.uni-lj.si
Spletna stran: www.bf.uni-lj.si
Fakulteta izvaja naslednje študijske programe:
Univerzitetni študijski programi prve stopnje: Biologija, Biotehnologija, Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri,
Kmetijstvo – agronomija, Kmetijstvo – zootehnika, Krajinska arhitektura, Lesarstvo, Mikrobiologija, Živilstvo in
prehrana;
Visokošolski strokovni študijski programi prve stopnje: Gozdarstvo, Kmetijstvo – agronomija in hortikultura,
Kmetijstvo – živinoreja, Tehnologije lesa in vlaknatih kompozitov.
Informativni dan za posamezne študije bo potekal na ustreznih oddelkih.

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 320-32-48
Informativno mesto za študij Biotehnologije:

Jamnikarjeva 101, 2. stavba, predavalnica A4.

Fakulteta izvaja univerzitetni študijski program prve stopnje Biotehnologija.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE BIOTEHNOLOGIJA
Nazaj na kazalo BF

Nazaj na kazalo

Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Biotehnologija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta
biotehnologija, če je kandidat ta predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli maturitetnega
predmeta; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

20 % točk,
40 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta
Biotehnologija – univerzitetni program

Redni
50

Izredni
-

ODDELEK ZA AGRONOMIJO
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 320-32-50
Informativno mesto: Jamnikarjeva 101, 2. stavba, predavalnica A1.
Oddelek izvaja univerzitetni študijski program prve stopnje Kmetijstvo – agronomija in visokošolski strokovni študijski
program prve stopnje Kmetijstvo – agronomija in hortikultura.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE KMETIJSTVO – AGRONOMIJA
Nazaj na kazalo BF

Nazaj na kazalo

Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Kmetijstvo – agronomija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov;
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in g4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Kmetijstvo – agronomija – univerzitetni program

Redni
60

Izredni
-

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE KMETIJSTVO – AGRONOMIJA IN
HORTIKULTURA
Nazaj na kazalo BF
Nazaj na kazalo
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Kmetijstvo – agronomija in hortikultura se lahko vpiše, kdor je opravil
zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta
Kmetijstvo – agronomija in hortikultura – visokošolski
strokovni program

Redni

Izredni

75

-

ODDELEK ZA BIOLOGIJO
Večna pot 111, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 320-33-03
Informativno mesto: Večna pot 111, predavalnica B1.
Oddelek izvaja
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE BIOLOGIJA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

Nazaj na kazalo BF

Nazaj na kazalo

Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Biologija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v srednješolskem programu: farmacevtski tehnik, gozdarski tehnik, kemijski tehnik,
kmetijski tehnik,laboratorijski tehnik, naravoslovno-matematični tehnik, naravovarstveni tehnik, okoljevarstveni
tehnik, pedagoška gimnazija (naravoslovno-matematična), tehnik laboratorijske biomedicine, srednja medicinska
sestra – srednji zdravstvenik, veterinarski tehnik ali živilski tehnik in izpit iz maturitetnega predmeta biologija; če je
kandidat navedeni predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz maturitetnega predmeta kemija ali fizika;
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa bodo,
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri enem od naravoslovnih predmetov (biologija, kemija, fizika) pri splošni maturi

50 % točk,
20 % točk,
30 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

30 % točk,
30 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke c) pa glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri enem od naravoslovnih predmetov (biologija, kemija, fizika) pri zaključnem izpitu
ali v zadnjem letniku srednje šole, ko se je predmet predaval

20 % točk,
40 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta
Biologija – univerzitetni program

Redni
70

Izredni
-

ODDELEK ZA GOZDARSTVO IN OBNOVLJIVE GOZDNE VIRE
Večna pot 83, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 320-35-12
Informativno mesto: Večna pot 83, predavalnica G6.
Oddelek izvaja univerzitetni študijski program prve stopnje Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri ter visokošolski
strokovni študijski program prve stopnje Gozdarstvo.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE GOZDARSTVO IN OBNOVLJIVI GOZDNI VIRI
Nazaj na kazalo BF
Nazaj na kazalo
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v srednješolskem programu gozdarski tehnik in izpit iz maturitetnega predmeta
biologija, če je kandidat navedeni predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli maturitetnega
predmeta; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
kandidati iz točke b) pa glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

60 % točk,
40 % točk;
20 % točk,
40 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta
Redni

Izredni

40

-

Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri – univerzitetni
program

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE GOZDARSTVO
Nazaj na kazalo BF

Nazaj na kazalo

Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Gozdarstvo se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli
štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta
Gozdarstvo – visokošolski strokovni program

Redni
40

Izredni
-

ODDELEK ZA KRAJINSKO ARHITEKTURO
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 320-30-60
Informativno mesto: Jamnikarjeva 101, 2. stavba, 2. nadstropje.
Oddelek izvaja
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE KRAJINSKA ARHITEKTURA
Nazaj na kazalo BF

Nazaj na kazalo

Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Krajinska arhitektura se lahko vpiše, kdor je opravil splošno maturo ali je pred 1. 6.
1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus posebne nadarjenosti.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
uspeh pri preizkusu nadarjenosti
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

75 % točk,
15 % točk,
10 % točk.

Preizkus posebne nadarjenosti
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus nadarjenosti (test kreativnosti, dojemanje prostora, dispozicija za likovno
dojemanje in predstavljanje prostora). Preizkus nadarjenosti v prvem prijavnem roku bo 2. julija 2012.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem oziroma drugem prijavnem roku na študijskem programu še prosta
mesta, se lahko v drugem oziroma tretjem prijavnem roku prijavijo kandidati, ki so preizkus nadarjenosti opravili v
prvem prijavnem roku. V drugem in tretjem prijavnem roku se preizkus nadarjenosti ne bo izvajal.
Opravljeni preizkus velja samo za tekoče leto.
Vpisna mesta
Krajinska arhitektura – univerzitetni program

Redni
30

Izredni
-

ODDELEK ZA LESARSTVO
Rožna dolina, Cesta VIII/34, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 320-36-03
Informativno mesto: Rožna dolina, Cesta VIII/34, velika predavalnica.
Oddelek izvaja univerzitetni študijski program prve stopnje Lesarstvo in visokošolski strokovni študijski program prve
stopnje Tehnologije lesa in vlaknatih kompozitov.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE LESARSTVO

Nazaj na kazalo BF

Nazaj na kazalo

Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Lesarstvo se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov;
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) pa glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

20 % točk,
40 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta
Lesarstvo – univerzitetni program

Redni
45

Izredni
-

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE TEHNOLOGIJE LESA IN VLAKNATIH
KOMPOZITOV
Nazaj na kazalo BF
Nazaj na kazalo
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Tehnologije lesa in vlaknatih kompozitov se lahko vpiše, kdor je opravil
zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
Izredni študij
Izredni študij bo organiziran, če se bo prijavilo vsaj 30 kandidatov.
Vpisna mesta
Tehnologije lesa in vlaknatih kompozitov –
visokošolski strokovni program

Redni

Izredni

75

40

60 % točk,
40 % točk.

ODDELEK ZA ZOOTEHNIKO
Groblje 3, 1230 Domžale
Tel.: (01) 320-38-16
Informativno mesto: Groblje 3.
Oddelek izvaja univerzitetni študijski program prve stopnje Kmetijstvo – zootehnika in visokošolski strokovni študijski
program prve stopnje Kmetijstvo – živinoreja.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE KMETIJSTVO – ZOOTEHNIKA
Nazaj na kazalo BF

Nazaj na kazalo

Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Kmetijstvo – zootehnika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov;
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) pa glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Kmetijstvo - zootehnika – univerzitetni program

Redni
50

Izredni
-

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE KMETIJSTVO – ŽIVINOREJA
Nazaj na kazalo BF
Nazaj na kazalo
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Kmetijstvo – živinoreja se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v
kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
Vpisna mesta
Kmetijstvo – živinoreja – visokošolski strokovni
program

Redni

Izredni

50

-

60 % točk,
40 % točk.

ODDELEK ZA ŽIVILSTVO
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 320-37-02
Informativni mesti:
Jamnikarjeva 101, nova stavba, predavalnica D 1 za kandidate študija Mikrobiologije,
Jamnikarjeva 101, 1. stavba, predavalnica Ž 1 za kandidate študija Živilstvo in prehrana.
Oddelek izvaja univerzitetna študijska programa prve stopnje Mikrobiologija ter Živilstvo in prehrana.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE MIKROBIOLOGIJA
Nazaj na kazalo BF

Nazaj na kazalo

Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Mikrobiologija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta biologija,
če je kandidat ta predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli maturitetnega predmeta; izbrani
predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri enem od naravoslovnih predmetov (biologija, kemija, fizika) pri splošni maturi

50 % točk,
30 % točk,
20 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

20 % točk,
40 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri enem od naravoslovnih predmetov (biologija, kemija, fizika) pri zaključnem izpitu
ali v zadnjem letniku srednje šole, ko se je predmet predaval

20 % točk,
40 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta
Mikrobiologija – univerzitetni program

Redni
50

Izredni
-

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ŽIVILSTVO IN PREHRANA
Nazaj na kazalo BF

Nazaj na kazalo

Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Živilstvo in prehrana se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov;
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) pa glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Živilstvo in prehrana – univerzitetni program

Redni
70

Izredni
-

EKONOMSKA FAKULTETA

Nazaj na kazalo

Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 589-24-13 - redni študij
(01) 589-24-19 - izredni študij
(01) 589-24-18 - izredni študij/študij na daljavo
Spletna stran: www.ef.uni-lj.si
Informativno mesto: Kardeljeva ploščad 17, velika in mala dvorana (mestni avtobusi št.: 6, 8, 20).
Ekonomska fakulteta bo v študijskem letu 2012/2013 izvajala:
univerzitetni študijski program prve stopnje Univerzitetna poslovna in ekonomska šola,
visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Visoka poslovna šola.
Med študijem je po pogojih, ki so navedeni v študijskem programu, možen tudi prehod med obema programoma.
Ekonomska fakulteta bo skupaj z Oddelkom za geotehnologijo in rudarstvo Naravoslovnotehniške fakultete izvajala
tudi interdisciplinarni univerzitetni študijski program prve stopnje Gospodarsko geoinženirstvo. Vsi podatki o tem
študijskem programu so navedeni v posebnem sklopu tega razpisa.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
UNIVERZITETNA POSLOVNA IN EKONOMSKA ŠOLA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Študijske usmeritve (študent izbere ob vpisu v 2. letnik)
Bančni in finančni management,
Denar in finance,
Management,
Mednarodna ekonomija,
Podjetništvo,
Poslovna ekonomija,
Poslovna informatika,
Poslovna logistika,
Računovodstvo in revizija,
Trženje,
Turizem.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Univerzitetna poslovna in ekonomska šola se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov;
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) pa glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

20 % točk,
40 % točk,
40 % točk.

Redni in izredni študij
Študij se izvaja kot redni in izredni študij. Oba načina študija se izvajata na sedežu fakultete. Študent lahko v času
študija na Ekonomski fakulteti, pod pogoji, ki jih določi Senat Ekonomske fakultete, enkrat spremeni način študija.
Redni študij se izvaja po študijskem koledarju, ki ga določi Senat Univerze v Ljubljani, izredni študij pa po posebnem
razporedu tako, da se predmeti izvajajo zaporedno – pedagoški proces posameznega predmeta se izvede kot celota in se

zaključi s preverjanjem znanja, nato se prične izvedba naslednjega predmeta. Na izrednem študiju se pedagoški proces
izvaja v popoldanskem času in ob sobotah v okviru razpoložljivih kadrovskih in prostorskih zmogljivosti fakultete.
Glede na obseg in zahtevnost se določi čas izvedbe posameznega predmeta, ki vključuje vse organizirane oblike
neposrednega pedagoškega dela in čas za samostojni študij študenta. Pri posameznem predmetu se oblike neposrednega
pedagoškega dela s študenti izvedejo v obsegu 30 % števila ur, predvidenega za redni študij. Za samostojni študij so
študentu na voljo navodila nosilca predmeta in njegovih sodelavcev. Organizacija in časovna razporeditev študijskega
dela bo prilagojena časovnim možnostim študentov.
Izredni študij se financira s prispevki podjetij ali študentov samih. Šolnina bo določena in objavljena v mesecu juliju za
vsak letnik študija.
Vpisna mesta
Univerzitetna poslovna in ekonomska šola –
univerzitetni program

Redni

Izredni

530

200

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE VISOKA POSLOVNA ŠOLA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Študijske usmeritve (študent izbere ob vpisu v 2. letnik)
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Bančni in finančni management,
Javni sektor,
Management,
Mednarodno poslovanje,
Podjetništvo,
Poslovna informatika,
Računovodstvo,
Trženje,
Turizem.

Vpisni pogoji
V študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe Visoka poslovna šola se lahko vpiše, kdor je opravil
zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Redni študij in izredni študij
Študij se izvaja kot redni in izredni študij. Redni študij se izvaja na sedežu fakultete, izredni študij pa se izvaja kot
izredni študij na sedežu fakultete in kot študij na daljavo v študijskih središčih. Izvedba v študijskih središčih je
odvisna od števila vpisanih študentov v študijskem središču – študijski proces se izvaja v tistih študijskih središčih, kjer
je v letnik, usmeritev ali pri posameznem predmetu vpisanih vsaj 30 kandidatov. Če se za študij prijavi manj
kandidatov, se fakulteta lahko odloči, da študija ne bo izvajala.
Študent lahko, pod pogoji, ki jih določi Senat Ekonomske fakultete, v času študija na Ekonomski fakulteti enkrat
spremeni način študija.
Redni študij se izvaja po študijskem koledarju, ki ga določi Senat Univerze v Ljubljani, izredni študij in študij na
daljavo pa po posebnem razporedu tako, da se predmeti izvajajo zaporedno – kot celota se izvede pedagoški proces
posameznega predmeta in se zaključi s preverjanjem znanja, nato se prične izvedba naslednjega predmeta. Študij na
daljavo, kot posebna oblika izrednega študija, zagotavlja študentu pripravljeno študijsko gradivo za samostojni študij,
uvodna srečanja z nosilcem predmeta ter skupinske in individualne (osebne, telefonske ali po e-pošti) konzultacije s
tutorjem.
Vse oblike neposrednega dela s študenti se izvajajo v popoldanskem času in ob sobotah v okviru razpoložljivih
kadrovskih in prostorskih zmogljivosti fakultete oziroma študijskih središč. Glede na obseg in zahtevnost se določi čas
izvedbe posameznega predmeta, ki vključuje tudi čas samostojnega študija študenta. Pri posameznem predmetu se vse
oblike pedagoškega dela izvedejo v obsegu 30 % števila ur, predvidenega za redni študij. Za samostojni študij so
študentu na voljo posebej pripravljena študijska gradiva, navodila nosilca predmeta in tutorjev. Organizacija in časovna
razporeditev študijskega dela bo prilagojena časovnim možnostim študentov.

Študij na daljavo se bo izvajal v naslednjih študijskih središčih, če se bo vpisalo vsaj 30 kandidatov:
Kranj,
Krško,
Nova Gorica,
Postojna,
Ptuj,
Slovenske Konjice,
Trbovlje,
Trebnje.
Študij na daljavo se financira s prispevki podjetij ali študentov samih. Šolnina bo določena in objavljena v mesecu juliju
za vsak letnik študija.
Vpisna mesta

Visoka poslovna šola – visokošolski strokovni program
- Ljubljana
- študijska središča zunaj Ljubljane

Redni

Izredni študij/študij na
daljavo

320
-

200
200

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in
nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu, če je študent izpolnil naslednje pogoje:
Prehod na univerzitetni študijski program Univerzitetna poslovna in ekonomska šola
Prehod iz visokošolskega strokovnega študijskega programa Visoka poslovna šola Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani na
univerzitetni študijski program Univerzitetna poslovna in ekonomska šola je možen ob napredovanju v višji letnik, če študent
izpolnjuje vpisne pogoje za univerzitetni študijski program (ima splošno maturo ali poklicno maturo z dodatnim maturitetnim
predmetom) in je uspešno opravil vse študijske obveznosti vpisanih letnikov na dosedanjem študijskem programu. Študent
študijskega programa Visoka poslovna šola, ki ne izpolnjuje vpisnih pogojev za univerzitetni študijski program, lahko preide na
univerzitetni študijski program ob napredovanju v višji letnik, če je uspešno opravil vse študijske obveznosti vpisanih letnikov na
visokošolskem študijskem programu in dosegel povprečno oceno najmanj 8,0.
Prehod iz univerzitetnih študijskih programov ekonomskih ali poslovnih ved drugih visokošolskih zavodov je možen, če je študent
uspešno opravil vse študijske obveznosti vpisanih letnikov na dosedanjem študiju in dosedanjega študija ni prekinil.
Na podlagi pisne prošnje kandidata za prehod na univerzitetni študijski program Univerzitetna poslovna in ekonomska šola,
priloženega potrdila o opravljenih študijskih obveznostih na dosedanjem študiju ter potrjenih učnih načrtih za predmete, pri katerih je
kandidat opravil študijske obveznosti, Komisija za študijske zadeve Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani določi morebitne
dodatne študijske obveznosti, kadar učne vsebine dosedanjega študija ne pokrivajo vsebin izbrane študijske usmeritve oziroma smeri
na programu Univerzitetna poslovna in ekonomska šola.
Prehod na visokošolski strokovni študijski program Visoka poslovna šola
Prehod iz univerzitetnega študijskega programa Univerzitetna poslovna in ekonomska šola Ekonomske fakultete je možen, če študent
izpolnjuje pogoje za napredovanje v višji letnik na dosedanjem študijskem programu.
Prehod iz univerzitetnih študijskih programov poslovnih ali ekonomskih ved drugih visokošolskih zavodov je možen, če je
študent uspešno opravil vse študijske obveznosti vpisanih letnikov na dosedanjem študiju in študija ni prekinil. Na podlagi pisne
prošnje kandidata, priloženega potrdila o opravljenih študijskih obveznostih na dosedanjem študiju ter potrjenih učnih načrtih za
predmete, pri katerih je kandidat opravil študijske obveznosti, Komisija za študijske zadeve dodiplomskega študija Ekonomske
fakultete Univerze v Ljubljani določi morebitne dodatne študijske obveznosti, kadar učne vsebine dosedanjega študija ne pokrivajo
vsebin izbrane študijske usmeritve na programu Visoka poslovna šola.
Prehod iz visokošolskih strokovnih študijskih programov poslovnih ali ekonomskih ved drugih visokošolskih zavodov je
možen, če je študent uspešno opravil vse študijske obveznosti vpisanih letnikov na dosedanjem študiju in študija ni prekinil.
Na podlagi pisne prošnje kandidata, priloženega potrdila o opravljenih študijskih obveznostih na dosedanjem študiju ter potrjenih
učnih načrtih za predmete, pri katerih je kandidat opravil študijske obveznosti, Komisija za študijske zadeve dodiplomskega študija
Ekonomske fakultete določi morebitne dodatne študijske obveznosti, kadar učne vsebine dosedanjega študija ne pokrivajo vsebin
izbrane študijske usmeritve na programu Visoka poslovna šola.
VPIS V 2. IN 3. LETNIK VISOKE POSLOVNE ŠOLE – IZREDNI ŠTUDIJ/ŠTUDIJ NA DALJAVO
Za vpis v 2. oziroma 3. letnik Visoke poslovne šole, izredni študij/študij na daljavo, se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava
za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga
morajo poslati na Ekonomsko fakulteto, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana, Dodiplomski študij od 1. do 17. septembra
2012.

Vpis v 2. letnik
Diplomant višjega strokovnega izobraževanja poslovne ali ekonomske usmeritve, ki izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program
Visoka poslovna šola, se lahko vpiše v 2. letnik Visoke poslovne šole. V 2. letniku mora opraviti izpite pri treh skupnih predmetih
programa 1. letnika: Temelji mikroekonomije, Temelji makroekonomije, Osnove statistike, prizna pa se izbirni predmet v 3. letniku.
Diplomant višjega strokovnega izobraževanja drugih usmeritev, ki izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program Visoka poslovna
šola, se lahko vpiše v 2. letnik Visoke poslovne šole. V 2. letniku mora opraviti izpite pri petih skupnih predmetih programa 1.
letnika: Temelji mikroekonomije, Temelji makroekonomije, Osnove statistike, Uvod v poslovanje, Uvod v računovodstvo, prizna pa
se izbirni predmet v 3. letniku.
Vpis v 3. letnik
Diplomant višješolskega študija Ekonomske fakultete Ljubljana in Ekonomsko-poslovne fakultete Maribor, ki izpolnjuje pogoje
za vpis v študijski program Visoka poslovna šola, se lahko vpiše v 3. letnik Visoke poslovne šole. V 3. letniku mora opraviti
predmete veljavnega predmetnika programa in opraviti diferencialna izpita: Ekonomika Slovenije v EU, Davki in davčne
obremenitve podjetij.
Ekonomska fakulteta bo izvajala 2. in 3. letnik izrednega študija/študija na daljavo Visoke poslovne šole na sedežu fakultete in v
študijskih središčih na usmeritvah, kjer se bo prijavilo vsaj 30 kandidatov. Kandidati morajo v prijavi napisati usmeritev, na katero se
želijo vpisati. Fakulteta bo kandidate pisno obvestila o vpisu.
O prehodu iz drugih študijskih programov bo odločala Komisija za študijske zadeve Ekonomske fakultete na podlagi pisne prošnje
študenta, pri čemer bo upoštevala naslednja merila:
- izpolnjevanje pogojev za vpis v študijski program Visoka poslovna šola,
- število razpoložljivih študijskih mest,
- minimalno število letnikov in kreditnih točk po ECTS, ki jih mora študent opraviti, če želi diplomirati na študijskem programu
Visoka poslovna šola,
- študijske obveznosti iz prejšnjega programa (pri kreditno ovrednotenih študijskih programih pa tudi kreditne točke), ki se lahko
priznajo,
- obveznosti, ki jih mora opraviti, če želi diplomirati na študijskem programu Visoka poslovna šola.
Vpisna mesta
Redni

Izredni

-

Število vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest
za 1. letnik.

Visoka poslovna šola VS (2., 3. letnik) –
program prve stopnje
- Ljubljana

Študij na daljavo
- študijska središča zunaj Ljubljane

-

Število vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest
za 1. letnik.

FAKULTETA ZA ARHITEKTURO

Nazaj na kazalo

Zoisova 12, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 200-07-11
Faks: (01) 425-74-14
E-pošta: danijela.knez@fa.uni-lj.si, danijela.sinkovec@fa.uni-lj.si
Spletna stran: www.fa.uni-lj.si
Informativno mesto: Zoisova 12 (pritličje levo).
Fakulteta izvaja
ENOVITI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE ARHITEKTURA
Trajanje in obseg študija
Enoviti magistrski študijski program Arhitektura traja 5 let in obsega 300 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V enoviti magistrski študijski program Arhitektura se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta
matematika oziroma tuj jezik, če je matematiko že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus sposobnosti za študij arhitekture.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
uspeh pri preizkusu sposobnosti
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

80 % točk,
10 % točk,
10 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
uspeh pri preizkusu sposobnosti
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

80 % točk,
10 % točk,
10 % točk.

Preizkus sposobnosti
Preizkus sposobnosti za študij arhitekture preverja naslednje: posluh za likovno dojemanje in izražanje, za prostorsko
dojemanje in izražanje ter za problematiko arhitekture. Preizkus sposobnosti v prvem prijavnem roku bo od 28. junija
do 3. julija 2012.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku na študijskem programu še prosta mesta, bo preizkus
sposobnosti v drugem prijavnem roku 10. in 11. septembra 2012.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v drugem prijavnem roku na študijskem programu še razpisana vpisna mesta,
bo preizkus sposobnosti v tretjem prijavnem roku 8. oktobra 2012.
Kandidat lahko preizkus sposobnosti za študij arhitekture opravlja enkrat v tekočem razpisnem postopku.
Opravljen preizkus sposobnosti velja samo za tekoče leto.
Izredni študij
V študijskem letu 2012/2013 bo organiziran tudi izredni študij enovitega magistrskega študija Arhitektura. Kandidati za
izredni študij morajo izpolnjevati vse navedene pogoje za vpis. Šolnina bo določena v skladu z veljavnim cenikom.
Vpisna mesta
Arhitektura – enoviti magistrski študijski program

Redni
133

Izredni
45

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM DRUGE STOPNJE
VPIS V 5. LETNIK
Za vpis v 5. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za arhitekturo do 5. marca
2012.
Vpišejo se lahko diplomanti univerzitetnega študija arhitekture.

Če bo prijavljenih več kandidatov, kot je vpisnih mest, bodo kandidati izbrani na podlagi uspeha pri dosedanjem študiju.
Vpisna mesta
Arhitektura – enoviti magistrski študijski program druge
stopnje (5. letnik)

Redni

Izredni

-

70

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE URBANIZEM
Trajanje in obseg študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Urbanizem se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta
matematika oziroma tuj jezik, če je matematiko že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus posebne sposobnosti za študij urbanizma.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
uspeh pri preizkusu sposobnosti
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

80 % točk,
10 % točk,
10 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
uspeh pri preizkusu sposobnosti
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

80 % točk,
10 % točk,
10 % točk.

Preizkus sposobnosti
Preizkus sposobnosti za študij urbanizma preverja naslednje: sposobnost logičnega sklepanja, sposobnost prostorskega
dojemanja in izražanje ter razumevanje problematike sodobnega življenja. Preizkus sposobnosti v prvem prijavnem
roku bo od 28. junija do 3. julija 2012.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku na študijskem programu še prosta mesta, bo preizkus
sposobnosti v drugem prijavnem roku 10. in 11. septembra 2012.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v drugem prijavnem roku na študijskem programu še razpisana vpisna mesta,
bo preizkus sposobnosti v tretjem prijavnem roku 8 .oktobra 2012.
Kandidat lahko preizkus sposobnosti za študij urbanizma opravlja enkrat v tekočem razpisnem postopku.
Opravljen preizkus sposobnosti velja samo za tekoče leto.
Izredni študij
V študijskem letu 2012/2013 bo organiziran tudi izredni študij univerzitetnega študijskega programa Urbanizem.
Kandidati za izredni študij morajo izpolnjevati vse navedene pogoje za vpis. Šolnina bo določena v skladu z veljavnim
cenikom.
Vpisna mesta
Urbanizem – univerzitetni program

Redni
30

Izredni
15

FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

Nazaj na kazalo

Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 580-51-26, 580-51-21
Spletna stran: www.fdv.uni-lj.si
Informativno mesto: Kardeljeva ploščad 5 (mestni avtobusi št. 6, 8 in 11).
Fakulteta izvaja univerzitetne študijske programe prve stopnje: Analitska politologija, Analitska sociologija,
Družboslovna informatika, Evropske študije – družboslovni vidiki, Komunikologija – medijske in komunikacijske
študije, Komunikologija – tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi, Kulturologija, Mednarodni odnosi, Novinarstvo,
Politologija – analiza politik in javna uprava, Politologija – obramboslovje, Sociologija– kadrovski menedžment ter
visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Družboslovna informatika.
Način študija
Za vse študijske programe se bo v študijskem letu 2012/2013 izvajal redni študij, izredni študij pa se bo izvajal na
univerzitetnih študijskih programih Komunikologija – medijske in komunikacijske študije, Komunikologija – tržno
komuniciranje in odnosi z javnostmi, Kulturologija, Mednarodni odnosi, Novinarstvo in Politologija – obramboslovje
ter na visokošolskem strokovnem študijskem programu Družboslovna informatika.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI PRVE STOPNJE
ANALITSKA POLITOLOGIJA
ANALITSKA SOCIOLOGIJA
DRUŽBOSLOVNA INFORMATIKA
EVROPSKE ŠTUDIJE – DRUŽBOSLOVNI VIDIKI
KOMUNIKOLOGIJA – MEDIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE ŠTUDIJE
KOMUNIKOLOGIJA – TRŽNO KOMUNICIRANJE IN ODNOSI Z JAVNOSTMI
KULTUROLOGIJA
MEDNARODNI ODNOSI
NOVINARSTVO
POLITOLOGIJA – ANALIZA POLITIK IN JAVNA UPRAVA
POLITOLOGIJA – OBRAMBOSLOVJE
SOCIOLOGIJA – KADROVSKI MENEDŽMENT
Trajanje študija
Študij univerzitetnih študijskih programov traja 4 leta in obsega 240 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V navedene študijske programe se lahko vpiše, kdor je opravil splošno maturo ali je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli
štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Potrdilo o znanju slovenskega jezika za tuje državljane
Tujci morajo za program Novinarstvo opraviti izpit iz slovenskega jezika na srednji ravni zahtevnosti do 5. avgusta
2012. Potrdilo pošljejo Visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze v Ljubljani.

Vpisna mesta
Analitska politologija – univerzitetni program
Analitska sociologija – univerzitetni program
Družboslovna informatika – univerzitetni program
Evropske študije – družboslovni vidiki – univerzitetni
program
Komunikologija – medijske in komunikacijske študije
– univerzitetni program
Komunikologija – tržno komuniciranje in odnosi z
javnostmi – univerzitetni program
Kulturologija – univerzitetni program
Mednarodni odnosi – univerzitetni program
Novinarstvo – univerzitetni program
Politologija – analiza politik in javna uprava –
univerzitetni program
Politologija – obramboslovje – univerzitetni program
Sociologija – kadrovski menedžment – univerzitetni
program

Redni
50
50
50

Izredni
-

50

-

50

25

50

25

50
50
50

25
25
25

50

-

50

25

50

-

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE DRUŽBOSLOVNA INFORMATIKA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Družboslovna informatika se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v
kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta
Družboslovna informatika – visokošolski strokovni
program

Redni

Izredni

50

25

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
Za vpis v 2., 3. ali 4. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za družbene vede, Služba za
dodiplomski študij od 1. do 17. septembra 2012.
O prehodu bo na predlog strokovne komisije odločal Senat fakultete, pri čemer bo upošteval veljavna Merila za prehode med
študijskimi programi in določila Pravilnika o dodiplomskem študiju Fakultete za družbene vede. Na osnovi že opravljenih študijskih
obveznosti se lahko določi letnik, ki ga študent lahko vpiše, in diferencialni izpiti.

Vpisna mesta
Analitska politologija UN (2., 3. in 4. letnik) - program prve
stopnje
Analitska sociologija UN (2., 3. in 4. letnik) - program prve
stopnje
Družboslovna informatika UN (2., 3. in 4. letnik) - program
prve stopnje
Evropske študije – družboslovni vidiki UN (2., 3. in 4. letnik)
- program prve stopnje
Komunikologija – medijske in komunikacijske študije UN
(2., 3. in 4. letnik) - program prve stopnje
Komunikologija - tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi
UN (2., 3. in 4. letnik) - program prve stopnje
Kulturologija UN (2., 3. in 4. letnik) - program prve stopnje
Mednarodni odnosi UN (2., 3. in 4. letnik) - program prve
stopnje
Novinarstvo UN (2., 3. in 4. letnik) - program prve stopnje
Politologija – analiza politik in javna uprava UN (2., 3. in 4.
letnik) - program prve stopnje
Politologija – obramboslovje UN (2., 3. in 4. letnik) program prve stopnje
Sociologija – kadrovski menedžment UN (2., 3. in 4. letnik) program prve stopnje
Družboslovna informatika VS (2. in 3. letnik) - program prve
stopnje

Redni

Izredni

5

-

5

-

5

-

5

-

5

-

5

-

5

-

5

-

5

-

5

-

5

-

5

-

5

-

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

Nazaj na kazalo
Tržaška 25, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 476-84-11 n.c.
(01) 476-84-28 študentska pisarna
E-pošta: studij@fe.uni-lj.si
Spletna stran: www.fe.uni-lj.si
Informativna mesta: Tržaška 25 (mestna avtobusa št. 1 in 6);
Univerzitetni študijski program Elektrotehnika: predavalnica 1, pritličje,
Visokošolski strokovni študijski program Aplikativna elektrotehnika: predavalnici 2 in 3,
visokošolski strokovni študijski program Multimedijske komunikacije: multimedijska dvorana
na FE in velika predavalnica v Primorskem tehnološkem parku, Vrtojba, Mejni prehod 6.
Fakulteta izvaja univerzitetni študijski program prve stopnje Elektrotehnika ter visokošolska strokovna študijska
programa prve stopnje Aplikativna elektrotehnika in Multimedijske komunikacije.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ELEKTROTEHNIKA
Trajanje študija
Študij traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Smeri študija
Univerzitetni program ima štiri smeri: Avtomatika, Elektronika, Energetika in mehatronika ter Telekomunikacije.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Elektrotehnika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov;
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Elektrotehnika – univerzitetni program

Redni
150

Izredni
-

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE APLIKATIVNA ELEKTROTEHNIKA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Smeri študija
Program ima pet smeri: Avtomatika, Elektronika, Energetska tehnika in avtomatizacija postrojev (ETAP),
Telekomunikacije in Tehniška kakovost.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Aplikativna elektrotehnika se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v
štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta
Aplikativna elektrotehnika – visokošolski strokovni
program

Redni

Izredni

240

-

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE MULTIMEDIJSKE KOMUNIKACIJE
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Smeri študija
Program nima študijskih smeri.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Multimedijske komunikacije se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v
štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Kraj študija
Fakulteta za elektrotehniko bo v študijskem letu 2012/2013 izvajala redni študij v dislocirani enoti Nova Gorica.
Vpisna mesta
Multimedijske komunikacije – visokošolski strokovni
program
- Nova Gorica

Redni

Izredni

70

-

FAKULTETA ZA FARMACIJO

Nazaj na kazalo
Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 476-95-00
E-pošta: tajnistvo@ffa.uni-lj.si
Spletna stran: www.ffa.uni-lj.si
Informativni mesti:
v petek ob 9.00 in 11.00: Kongresni center hotel Lev, Vošnjakova ul. 1,Ljubljana,
v petek ob 15.00 in v soboto ob 10.00 na Aškerčevi 7, avla, pritličje (mestna avtobusa št. 1 in
6).
Fakulteta izvaja enoviti magistrski študijski program druge stopnje Farmacija in univerzitetna študijska programa prve
stopnje Laboratorijska biomedicina ter Kozmetologija.
ENOVITI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE FARMACIJA
Trajanje študija
Enoviti magistrski študijski program Farmacija traja 5 let in obsega 300 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V enoviti magistrski študijski program Farmacija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo;
b) - kdor je opravil poklicno maturo v srednješolskem programu farmacevtski tehnik in izpit iz maturitetnega predmeta
kemija ali fizika;
- kdor je opravil poklicno maturo v srednješolskem programu kemijski tehnik in izpit iz maturitetnega predmeta
biologija;
- kdor je opravil poklicno maturo v srednješolskem programu veterinarski ali kozmetični tehnik in izpit iz
maturitetnega predmeta fizika.
Izbrani maturitetni predmeti ne smejo biti predmeti, ki jih je kandidat že opravil pri poklicni maturi.
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Farmacija – enoviti magistrski študijski program

Redni
145

Izredni
-

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE KOZMETOLOGIJA
Trajanje študija
Univerzitetni študijski program traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Kozmetologija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov:
kemija ali biologija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Kozmetologija – univerzitetni program

Redni
40

Izredni
-

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE LABORATORIJSKA BIOMEDICINA
Trajanje študija
Univerzitetni študijski program traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Laboratorijska biomedicina se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov:
biologija, kemija, fizika ali biotehnologija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri
poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

50 % točk,
40 % točk,
10 % točk.

Vpisna mesta
Laboratorijska biomedicina – univerzitetni program

Redni
40

Izredni
-

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO

Nazaj na kazalo

Jamova 2, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 476-85-00 n.c.,
(01) 476-85-35 referat gradbeništva,
(01) 476-86-44 referat geodezije,
(01) 476-85-33 referat vodarstva in komunalnega inženirstva in operativnega gradbeništva
Informativno mesto:
Jamova 2 (mesta avtobusa št. 1 in 6).
Fakulteta izvaja univerzitetne študijske programe prve stopnje Gradbeništvo, Vodarstvo in komunalno inženirstvo ter
Geodezija in geoinformatika ter visokošolska strokovna študijska programa prve stopnje Operativno gradbeništvo in
Tehnično upravljanje nepremičnin.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE GRADBENIŠTVO
Trajanje študija
Študij traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Moduli študija
Študij se v šestem semestru deli na module: Modul hidrotehnika, Modul komunala, Modul konstrukcije, Modul promet
in Modul stavbarstvo. Študij na smeri se bo izvajal, če bo vpisanih najmanj 10 študentov.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Gradbeništvo se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov;
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Gradbeništvo – univerzitetni program

Redni
160

Izredni
-

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE OPERATIVNO GRADBENIŠTVO
Trajanje študija
Študijski program traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Operativno gradbeništvo se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v
kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Moduli študija
Študij se v 3. letniku deli na module: Modul konstruktiva, Modul organizacija, Modul promet in Splošni modul.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta
Redni

Izredni

100

-

Operativno gradbeništvo – visokošolski strokovni
program

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE VODARSTVO IN KOMUNALNO INŽENIRSTVO
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Vodarstvo in komunalno inženirstvo se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov;
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Redni

Izredni

50

-

Vodarstvo in komunalno inženirstvo – univerzitetni
program

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE GEODEZIJA IN GEOINFORMATIKA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Geodezija in geoinformatika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov;
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Geodezija in geoinformatika– univerzitetni program

Redni
40

Izredni
-

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI
NEPREMIČNIN

ŠTUDIJSKI

PROGRAM

PRVE

STOPNJE

TEHNIČNO

UPRAVLJANJE

Trajanje študija
Študijski program traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Tehnično upravljanje nepremičnin se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni
izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
Vpisna mesta
Tehnično upravljanje nepremičnin – visokošolski
strokovni program

Redni

Izredni

40

-

60 % točk,
40 % točk.

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO

Nazaj na kazalo
Aškerčeva 5, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 241-91-00
E-pošta: info@fkkt.uni-lj.si
Spletna stran: www.fkkt.uni-lj.si
Informativni mesti:
v petek ob 11.00 v klubu Cirkus (bivši kino Vič), Trg Mladinskih delovnih brigad 7,
Ljubljana (mestna avtobusa št. 1, 6 in 6B) v petek ob 15.00 in v soboto ob 10.00 v veliki
predavalnici na Aškerčevi 5 (vhod z dvorišča) (mestni avtobusi št. 1, 6 in 6B);
Fakulteta izvaja naslednje študijske programe prve stopnje:
univerzitetni študijski program Biokemija,
univerzitetni študijski program Kemija,
univerzitetni študijski program Kemijsko inženirstvo,
univerzitetni študijski program Tehniška varnost,
visokošolski strokovni študijski program Kemijska tehnologija.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE BIOKEMIJA Nazaj na kazalo FKKT

Nazaj na kazalo

Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Smeri študija
Univerzitetni študijski program Biokemija je enoten z izbirnimi predmeti v vseh letnikih.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Biokemija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov;
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

20 % točk,
40 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke c) pa glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz kemije pri zaključnem izpitu ali v 4. letniku srednje šole
uspeh iz fizike ali matematike pri zaključnem izpitu ali v 4. letniku srednje šole

20 % točk,
40 % točk,
20 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Biokemija – univerzitetni program

Redni
40

Izredni
-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
Za vpis se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za diplomante oziroma
za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo od 1. do 17.
septembra 2012.
Prehodi iz univerzitetnih študijskih programov (sprejetih pred 11. 6. 2004) in iz univerzitetnih študijskih programov prve stopnje
(sprejetih po 11. 6. 2004) v univerzitetni študijski program prve stopnje Biokemija.
Program je odprt za študente drugih primerljivih univerzitetnih programov, zato se lahko v program vključijo študenti, ki so se
usposabljali na drugih univerzitetnih programih. Študent, ki želi preiti na univerzitetni študijski program Biokemija, vloži prijavo z
dokazili o opravljenih obveznostih na dosedanjem študiju in dokazilo o izpolnjevanju pogojev za vpis na študijski program. Vključi
se v tisti letnik, za katerega izpolnjuje prehodne pogoje po tem programu, pri čemer mora opraviti vse tiste izpite, ki so specifični za
ta program. O vpisu odloča Senat Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, ali organ, ki ga določi Senat
fakultete.

Vpisna mesta
Biokemija (2. letnik) UN – program prve stopnje
Biokemija (3. letnik) UN – program prve stopnje

Redni
2
1

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE KEMIJA

Izredni
-

Nazaj na kazalo FKKT

Nazaj na kazalo

Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Smeri študija
Univerzitetni študijski program Kemija je enoten z izbirnimi predmeti v vseh letnikih.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Kemija se lahko vpiše
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov;
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk;

Vpisna mesta
Kemija – univerzitetni program

Redni
100

Izredni
-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
Za vpis se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za diplomante oziroma
za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo od 1. do 17.
septembra 2012.
Prehodi iz univerzitetnih študijskih programov (sprejetih pred 11. 6. 2004) in iz univerzitetnih študijskih programov prve stopnje
(sprejetih po 11. 6. 2004) v univerzitetni študijski program prve stopnje Kemija.
Program je odprt za študente drugih primerljivih univerzitetnih programov, zato se lahko v program vključijo študenti, ki so se
usposabljali na drugih univerzitetnih programih. Študent, ki želi preiti na univerzitetni študijski program Kemija, vloži prijavo z
dokazili o opravljenih obveznostih na dosedanjem študiju in dokazilo o izpolnjevanju pogojev za vpis na študijski program. Vključi
se v tisti letnik, za katerega izpolnjuje prehodne pogoje po tem programu, pri čemer mora opraviti vse tiste izpite, ki so specifični za
ta program. O vpisu odloča Senat Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, ali organ, ki ga določi Senat
fakultete.
Vpisna mesta
Kemija (2. letnik) UN – program prve stopnje
Kemija (3. letnik) UN – program prve stopnje

Redni
2
1

Izredni
-

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE KEMIJSKO INŽENIRSTVO
Nazaj na kazalo FKKT
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Smeri študija
Univerzitetni študijski program Kemijsko inženirstvo je enoten z izbirnimi predmeti v vseh letnikih.

Nazaj na kazalo

Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Kemijsko inženirstvo se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov;
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk;

Vpisna mesta
Kemijsko inženirstvo – univerzitetni program

Redni
70

Izredni
-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
Za vpis se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za diplomante oziroma
za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo od 1. do 17.
septembra 2012.
Prehodi iz univerzitetnih študijskih programov (sprejetih pred 11. 6. 2004) in iz univerzitetnih študijskih programov prve stopnje
(sprejetih po 11. 6. 2004) v univerzitetni študijski program prve stopnje Kemijsko inženirstvo.
Program je odprt za študente drugih primerljivih univerzitetnih programov, zato se lahko v program vključijo študenti, ki so se
usposabljali na drugih univerzitetnih programih. Študent, ki želi preiti na univerzitetni študijski program Kemijsko inženirstvo, vloži
prijavo z dokazili o opravljenih obveznostih na dosedanjem študiju in dokazilo o izpolnjevanju pogojev za vpis na študijski program.
Vključi se v tisti letnik, za katerega izpolnjuje prehodne pogoje po tem programu, pri čemer mora opraviti vse tiste izpite, ki so
specifični za ta program. O vpisu odloča Senat Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, ali organ, ki ga
določi Senat fakultete.
Vpisna mesta
Kemijsko inženirstvo (2. letnik) UN – program prve stopnje
Kemijsko inženirstvo (3. letnik) UN – program prve stopnje

Redni
2
1

Izredni
-

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE TEHNIŠKA VARNOST
Nazaj na kazalo FKKT

Nazaj na kazalo

Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Tehniška varnost se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov;
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu
Izredni študij
Izredni študij bo organiziran, če se bo vpisalo vsaj 20 kandidatov.

60 % točk,
40 % točk;
40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Tehniška varnost – univerzitetni program

Redni
70

Izredni
35

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
Za vpis se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za diplomante oziroma
za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo od 1. do 17.
septembra 2012.
Prehodi iz univerzitetnih študijskih programov (sprejetih pred 11.6.2004) in iz univerzitetnih študijskih programov prve stopnje
(sprejetih po 11.6.2004) v univerzitetni študijski program prve stopnje Tehniška varnost.
Program je odprt za študente drugih primerljivih univerzitetnih programov, zato se lahko v program vključijo študenti, ki so se
usposabljali na drugih univerzitetnih programih. Študent, ki želi preiti na univerzitetni študijski program Tehniška varnost, vloži
prijavo z dokazili o opravljenih obveznostih na dosedanjem študiju in dokazilo o izpolnjevanju pogojev za vpis na študijski program.
Vključi se v tisti letnik, za katerega izpolnjuje prehodne pogoje po tem programu, pri čemer mora opraviti vse tiste izpite, ki so
specifični za ta program. O vpisu odloča Senat Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, ali organ, ki ga
določi Senat fakultete.
Vpisna mesta
Tehniška varnost (2. letnik) UN – program prve stopnje
Tehniška varnost (3. letnik) UN – program prve stopnje

Redni
2
1

Izredni
2
1

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE KEMIJSKA TEHNOLOGIJA
Nazaj na kazalo FKKT
Nazaj na kazalo
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Smeri študija
Visokošolski strokovni študijski program Kemijska tehnologija je enoten z izbirnimi predmeti v vseh letnikih.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Kemijska tehnologija se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v
kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Izredni študij
Izredni študij bo organiziran, če se bo vpisalo vsaj 20 kandidatov.
Vpisna mesta
Kemijska tehnologija – visokošolski strokovni program

Redni
120

Izredni
60

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
Za vpis se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za diplomante oziroma
za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo od 1. do 17.
septembra 2012.
Za študente, ki se želijo prepisati iz drugih študijskih programov Študijska komisija na osnovi njihove prijave in opravljenih
študijskih obveznosti določi letnik, ki ga lahko vpišejo, in diferencialne izpite.
Vpisna mesta
Kemijska tehnologija (2. letnik) VS – program prve stopnje
Kemijska tehnologija (3. letnik) VS – program prve stopnje

Redni
2
1

Izredni
2
1

FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

Nazaj na kazalo
Jadranska cesta 19, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 476-65-00 n.c.
(01) 476-65-15 študentski referat matematike
(01) 476-65-17 študentski referat fizike
E-pošta: matematika@fmf.uni-lj.si, fizika@fmf.uni-lj.si
Spletna stran: www.fmf.uni-lj.si
Informativni mesti:
za študij matematike: Jadranska 21, (mestni avtobus št. 1), 2. nadstropje, predavalnici 2.01 in
2.05; v petek ob 10. in 15. uri ter v soboto ob 10. uri;
za študij fizike: Jadranska 26, velika fizikalna predavalnica (Peterlinov paviljon), v petek ob
10. in 15. uri ter v soboto ob 10. uri.
Fakulteta izvaja naslednje študijske programe:
enoviti magistrski študijski program druge stopnje Pedagoška matematika,
univerzitetni študijski program prve stopnje Matematika,
univerzitetni študijski program prve stopnje Finančna matematika,
visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Praktična matematika,
univerzitetni študijski program prve stopnje Fizika,
univerzitetni študijski program prve stopnje Meteorologija z geofiziko,
visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Fizikalna merilna tehnika.
ENOVITI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE PEDAGOŠKA MATEMATIKA
Nazaj na kazalo FMF
Nazaj na kazalo
Trajanje študija
Študij traja 5 let in obsega 300 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V enoviti magistrski študijski program Pedagoška matematika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta
matematika, če je kandidat ta predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli maturitetnega
predmeta; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz matematike pri splošni maturi
uspeh iz matematike v 3. in 4. letniku

30 % točk,
20 % točk,
30 % točk,
20 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz matematike pri poklicni maturi ali uspeh pri maturitetnem predmetu matematika
uspeh iz matematike v 3. in 4. letniku

20 % točk,
10 % točk,
40 % točk,
30 % točk;

kandidati iz točke c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz matematike pri zaključnem izpitu (če kandidat pri zaključnem izpitu nima
predmeta matematika, se upošteva ocena v 4. letniku)
uspeh iz matematike v 3. in 4. letniku
Vpisna mesta
Pedagoška matematika – enoviti magistrski študijski
program

Redni

Izredni

40

-

30 % točk,
20 % točk,
30 % točk,
20 % točk.

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM DRUGE STOPNJE
VPIS V 3. LETNIK
Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za matematiko in fiziko od
1. do 17. septembra 2012.
Diplomanti visokošolskega strokovnega študijskega programa Praktična matematika lahko nadaljujejo študij v 3. letniku enovitega
magistrskega študijskega programa druge stopnje Pedagoška matematika pod pogoji, določenimi s študijskim programom. Vse
dodatne informacije dobijo kandidati v študentskem referatu Oddelka za matematiko.
Vpisna mesta
Redni

Izredni

5

-

Pedagoška matematika - enoviti magistrski študijski program
druge stopnje (3. letnik)

UNIVERZITETNA ŠTUDIJSKA PROGRAMA PRVE STOPNJE
MATEMATIKA
FINANČNA MATEMATIKA

Nazaj na kazalo FMF

Nazaj na kazalo

Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetna študijska programa Matematika in Finančna matematika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta
matematika, če je kandidat ta predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli maturitetnega
predmeta; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz matematike pri splošni maturi
uspeh iz matematike v 3. in 4. letniku

30 % točk,
20 % točk,
30 % točk,
20 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz matematike pri poklicni maturi ali uspeh pri maturitetnem predmetu matematika
uspeh iz matematike v 3. in 4. letniku

20 % točk,
10 % točk,
40 % točk,
30 % točk;

kandidati iz točke c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz matematike pri zaključnem izpitu (če kandidat pri zaključnem izpitu nima
predmeta matematika, se upošteva ocena v 4. letniku)
uspeh iz matematike v 3. in 4. letniku

30 % točk,
20 % točk,
30 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Matematika – univerzitetni program
Finančna matematika – univerzitetni program

Redni
80
70

Izredni
-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE MATEMATIKA
VPIS V 3. LETNIK
Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za matematiko in fiziko od
1. do 17. septembra 2012.
Diplomanti visokošolskega strokovnega študijskega programa Praktična matematika lahko nadaljujejo študij v 3. letniku
univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Matematika pod pogoji, določenimi s študijskim programom. Vse dodatne
informacije dobijo kandidati v študentskem referatu Oddelka za matematiko.

Vpisna mesta
Matematika UN (3. letnik) – program prve stopnje

Redni
10

Izredni
-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE FINANČNA MATEMATIKA
VPIS V 2. LETNIK
Za vpis v 2. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za matematiko in fiziko od
1. do 17. septembra 2012.
Diplomanti visokošolskega strokovnega študijskega programa Praktična matematika lahko nadaljujejo študij v 2. letniku
univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Finančna matematika pod pogoji, določenimi s študijskim programom. Vse
dodatne informacije dobijo kandidati v študentskem referatu Oddelka za matematiko.
Vpisna mesta
Finančna matematika UN (2. letnik) – program prve stopnje

Redni
10

Izredni
-

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE PRAKTIČNA MATEMATIKA
Nazaj na kazalo FMF
Nazaj na kazalo
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Praktična matematika se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v
kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
uspeh iz matematike pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz matematike v 3. in 4. letniku

30 % točk,
30 % točk,
20 % točk,
20 % točk.

Izredni študij
Izredni študij bo organiziran, če se bo vpisalo vsaj 10 kandidatov.
Vpisna mesta
Praktična matematika – visokošolski strokovni
program

Redni

Izredni

50

20

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE FIZIKA

Nazaj na kazalo FMF

Nazaj na kazalo

Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Fizika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta
matematika, če je kandidat ta predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli maturitetnega
predmeta; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz matematike pri splošni maturi
uspeh iz fizike pri splošni maturi oziroma v 3. letniku, če je kandidat ni opravljal
pri splošni maturi

20 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz matematike pri poklicni maturi ali uspeh pri maturitetnem predmetu matematika

50 % točk,
20 % točk,
30 % točk;

kandidati iz točke c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz matematike pri zaključnem izpitu oziroma v 4. letniku, če kandidat
pri zaključnem izpitu ni opravljal matematike
uspeh iz fizike pri zaključnem izpitu oziroma ocena iz fizike v zadnjem letniku srednje šole,
ko se je predmet predaval, če je kandidat ni opravljal pri zaključnem izpitu

30 % točk,
20 % točk,
30 % točk,

30 % točk,
10 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

Vpisna mesta
Fizika – univerzitetni program

Redni
120

Izredni
30

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE METEOROLOGIJA Z GEOFIZIKO
Nazaj na kazalo FMF

Nazaj na kazalo

Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Meteorologija z geofiziko se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta
matematika, če je kandidat ta predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli maturitetnega
predmeta; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz matematike pri splošni maturi
uspeh iz matematike v 3. in 4. letniku

30 % točk,
20 % točk,
30 % točk,
20 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz matematike pri poklicni maturi ali uspeh pri maturitetnem predmetu matematika
uspeh iz matematike v 3. in 4. letniku

20 % točk,
10 % točk,
40 % točk,
30 % točk;

kandidati iz točke c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz matematike pri zaključnem izpitu oziroma v 4. letniku, če kandidat
pri zaključnem izpitu ni opravljal matematike
Vpisna mesta
Meteorologija z geofiziko – univerzitetni program

Redni
40

Izredni
10

30 % točk,
40 % točk,
30 % točk.

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE FIZIKALNA MERILNA TEHNIKA
Nazaj na kazalo FMF
Nazaj na kazalo
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni program Fizikalna merilna tehnika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo,
c) kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz matematike pri splošni maturi
uspeh iz fizike pri splošni maturi ali v zadnjem letniku srednje šole,
ko se je predmet predaval

20 % točk,
20 % točk;
30 % točk,
30 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz matematike pri poklicni maturi oziroma v 4. letniku srednje šole,
če kandidat matematike ni opravljal pri poklicni maturi
uspeh iz fizike v zadnjem letniku srednje šole, ko se je predmet predaval

20 % točk,
20 % točk;
30 % točk,
30 % točk;

kandidati iz točke c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz matematike pri zaključnem izpitu oziroma v 4. letniku srednje šole,
če kandidat matematike ni opravljal pri zaključnem izpitu
uspeh iz fizike v zadnjem letniku srednje šole, ko se je predmet predaval
Kandidati iz točk b) in c), ki v srednji šoli niso imeli fizike, bodo izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz matematike pri poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu oziroma v 4. letniku
srednje šole, če kandidat matematike ni opravljal pri poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu
Vpisna mesta
Fizikalna merilna tehnika – visokošolski strokovni
program

Redni

Izredni

60

15

20 % točk,
20 % točk;
30 % točk,
30 % točk.
30 % točk,
30 % točk;
40 % točk.

FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET

Nazaj na kazalo

Pot pomorščakov 4, 6320 Portorož-Portorose
Tel.: (05) 676-71-50, 676-71-60, 676-72-53, 676-72-54
E-pošta: referat@fpp.uni-lj.si
Spletna stran: www.fpp.uni-lj.si
Informativno mesto: Pot pomorščakov 4, predavalnica amfiteater.
Fakulteta izvaja univerzitetni študijski program prve stopnje Tehnologija prometa ter visokošolske strokovne študijske
programe prve stopnje Prometna tehnologija in transportna logistika, Navtika in Ladijsko strojništvo.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE TEHNOLOGIJA PROMETA
Trajanje študija
Univerzitetni študijski program traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Tehnologija prometa se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov;
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Redni in izredni študij
Univerzitetni redni in izredni študij tehnologije prometa se bo izvajal na sedežu fakultete v Portorožu.
Vpisna mesta
Tehnologija prometa – univerzitetni program

Redni
30

Izredni
15

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE PROMETNA TEHNOLOGIJA IN
TRANSPORTNA LOGISTIKA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Smeri študija
Študijski program ima smeri: Tehnologija pomorskega prometa, Tehnologija cestnega prometa, Tehnologija
železniškega prometa, Tehnologija zračnega prometa, Tehnologija poštnega prometa, Transportna logistika. Pedagoški
proces posamezne smeri se organizira in izvede, če je na posamezno smer vpisanih vsaj 10 kandidatov.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Prometna tehnologija in transportna logistika se lahko vpiše, kdor je opravil
zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Redni in izredni študij
Redni študij visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Prometna tehnologija in transportna
logistika se bo izvajal na sedežu fakultete v Portorožu. Izredni študij visokošolskega strokovnega študijskega programa
prve stopnje Prometna tehnologija in transportna logistika pa bo organiziran na sedežu fakultete v Portorožu ne glede na
število vpisanih, v Ljubljani pa, če bo vpisanih vsaj 10 kandidatov.
Vpisna mesta
Prometna tehnologija in transportna logistika –
visokošolski strokovni program

Redni

Izredni

90

30

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE NAVTIKA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Navtika se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli
štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Redni in izredni študij
Visokošolski strokovni redni in izredni študij navtike se bo izvajal na sedežu fakultete v Portorožu.
Vpisna mesta
Navtika – visokošolski strokovni program

Redni
50

Izredni
20

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE LADIJSKO STROJNIŠTVO
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Ladijsko strojništvo se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v
kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Redni in izredni študij
Visokošolski strokovni redni in izredni študij ladijskega strojništva se bo izvajal na sedežu fakultete v Portorožu.
Vpisna mesta
Ladijsko strojništvo – visokošolski strokovni program

Redni
30

Izredni
15

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAMI PRVE STOPNJE
VPIS V 2. LETNIK
Za diplomante višješolskih strokovnih programov (Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS 86/2004)).
Za vpis v 2. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za pomorstvo in promet od
1. do 17. septembra 2012.
Nadaljevanje rednega in izrednega študija za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe je možno v skladu z merili za prehode.
Podrobnejše informacije za nadaljevanje študija dobijo kandidati na fakulteti.
Vpisna mesta
Prometna tehnologija in transportna logistika VS (2. letnik) –
program prve stopnje
Navtika VS (2. letnik) – program prve stopnje
Ladijsko strojništvo VS (2. letnik) – program prve stopnje

Redni

Izredni

20

7

10
10

3
3

Redni študij se bo izvajal na sedežu fakultete v Portorožu.
Izredni študij visokošolskega strokovnega študijskega programa Prometna tehnologija in transportna logistika bo organiziran na
sedežu fakultete v Portorožu ne glede na število vpisanih, v Ljubljani pa, če bo v 2. letnik skupaj vpisanih vsaj 10 kandidatov. Vsi
drugi programi izrednega študija se bodo izvajali na sedežu fakultete.
VPIS V 3. LETNIK
Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za pomorstvo in promet od
1. do 17. septembra 2012.
Nadaljevanje rednega in izrednega študija za pridobitev univerzitetne in visokošolske strokovne izobrazbe je možno v skladu z merili
za prehode. Podrobnejše informacije za nadaljevanje študija dobijo kandidati na fakulteti.
Vpisna mesta
Tehnologija prometa UN (3. letnik) – program prve stopnje
Prometna tehnologija in transportna logistika VS (3. letnik) –
program prve stopnje
Navtika VS (3. letnik) – program prve stopnje
Ladijsko strojništvo VS (3. letnik) – program prve stopnje
Redni študij se bo izvajal na sedežu fakultete v Portorožu.

Redni
15

Izredni
10

20

10

10
10

10
10

Izredni študij visokošolskega strokovnega programa prve stopnje Prometna tehnologija in transportna logistika bo organiziran na
sedežu fakultete v Portorožu ne glede na število vpisanih, v Ljubljani pa, če bo v 3. letnik skupaj vpisanih vsaj 10 kandidatov. Vsi
drugi programi izrednega študija se bodo izvajali na sedežu fakultete.

FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

Nazaj na kazalo
Tržaška 25, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 476-84-11
E-pošta: studinfo@fri.uni-lj.si
Spletna stran: www.fri.uni-lj.si
Informativno mesto: Tržaška 25, predavalnica v pritličju (mestna avtobusa št. 1 in 6), v petek, 10. 2. 2012, ob 11.00
in 14.00, v soboto, 11. 2. 2012 ob 10.00.
Fakulteta izvaja študijska programa prve stopnje za pridobitev univerzitetne in visoke strokovne izobrazbe iz
računalništva in informatike.
Fakulteta za računalništvo in informatiko skupaj s Fakulteto za matematiko in fiziko izvaja univerzitetni študijski
program prve stopnje Računalništvo in matematika ter skupaj s Fakulteto za upravo univerzitetni interdisciplinarni
študijski program prve stopnje Upravna informatika. Vsi podatki o teh študijskih programih so navedeni v posebnih
sklopih tega razpisa.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA
Trajanje študija
Študij traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Moduli študijskega programa
V 3. letniku študent izbere dva od osmih ponujenih modulov: Informacijski sistemi, Obvladovanje informatike, Razvoj
programske opreme, Računalniška omrežja, Računalniški sistemi, Algoritmi in sistemski programi, Umetna inteligenca
in Medijske tehnologije.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Računalništvo in informatika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov:
računalništvo, matematika ali fizika; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni
maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

20 % točk,
40 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta
Računalništvo in informatika – univerzitetni program

Redni
150

Izredni
-

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Računalništvo in informatika se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit
v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
Vpisna mesta
Računalništvo in informatika – visokošolski strokovni
program

Redni

Izredni

150

-

60 % točk,
40 % točk.

FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO
Informativni mesti:

Nazaj na kazalo

FRI, Tržaška 25, predavalnica v pritličju (mestna avtobusa št. 1 in 6) v petek, 10. 2. 2012 ob
11.00 in 14.00, v soboto, 11. 2. 2012 ob 10.00,
FMF, Jadranska 21, predavalnici 2.01 in 2.05 (mestni avtobus št. 1) v petek, 10. 2. 2012 ob
10.00 in 15.00, v soboto, 11. 2. 2012 ob 10.00.

Fakulteti izvajata interdisciplinarni študijski program prve stopnje za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz računalništva
in matematike.
INTERDISCIPLINARNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE RAČUNALNIŠTVO IN
MATEMATIKA
Nazaj na FRI Nazaj na FMF
Trajanje študija
Študij traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni interdisciplinarni študijski program Računalništvo in matematika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta
matematika; če je kandidat ta predmet že opravil pri poklicni maturi pa izpit iz kateregakoli maturitetnega predmeta;
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred l. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri matematiki v 3. in 4. letniku

60 % točk,
20 % točk,
20 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri matematiki v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

30 % točk,
20 % točk,
20 % točk,
30 % točk.

Vpisna mesta
Računalništvo in matematika – univerzitetni program

Redni
40

Izredni
-

FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO

Nazaj na kazalo

Topniška 31, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 280-92-59
Spletna stran: www.fsd.uni-lj.si
Informativno mesto: Topniška 31 (mestni avtobusi št. 7, 19, 20, 22).
Fakulteta izvaja
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE SOCIALNO DELO
Trajanje študija
Študij traja 4 leta in obsega 240 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Socialno delo se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega
predmeta angleščina ali nemščina; če je kandidat navedeni predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz
maturitetnega predmeta zgodovina,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

30 % točk,
30 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta
Socialno delo – univerzitetni program

Redni
100

Izredni
90

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – STARI PROGRAM
VPIS V 4. LETNIK – IZREDNI ŠTUDIJ
Za vpis v 4. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za socialno delo od 1. do 17.
septembra 2012.
V 4. letnik univerzitetnega študija, ki bo potekal po diferencialnem programu za diplomante visokošolskega strokovnega študija
socialnega dela, se lahko vpišejo diplomanti Visoke šole za socialno delo, ki izpolnjujejo pogoje po 6. točki Meril za prehode med
študijskimi programi.
Diplomanti visokošolskega strokovnega programa socialnega dela, ki so se vpisali brez splošne mature, se lahko vključijo v študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, če so visokošolski študij končali s povprečno oceno najmanj 8,0.
Če bo vpis omejen, bodo kandidati izbrani glede na doseženo oceno štirih letnikov predhodnega izobraževanja.
Vpisna mesta
Socialno delo UN (4. letnik) – stari program

Redni
-

Izredni
100

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

Nazaj na kazalo

Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 477-11-46
E-pošta: studentski.referat@fs.uni-lj.si
Informativno mesto: Aškerčeva 6, predavalnica V/8 v petem nadstropju (mestni avtobusi št. 1, 6, 9).
Fakulteta izvaja univerzitetni študijski program prve stopnje Strojništvo in visokošolski strokovni študijski program
prve stopnje Strojništvo.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE STROJNIŠTVO
Trajanje študija
Študij traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Smeri študija
Študijski program prve stopnje nima smeri. Program omogoča vpis na drugo stopnjo, na štiri osnovne študijske smeri
ter na sedem interdisciplinarnih študijskih smeri.
Osnovne smeri oziroma usmeritve: Konstruiranje in mehanika (Mehanika gradiv, sistemov in procesov, Konstruiranje
in razvoj), Energetsko in procesno strojništvo (Toplotna in procesna tehnika, Energetska tehnika), Proizvodno
strojništvo (Proizvodne tehnologije in sistemi, Projektiranje proizvodnih sistemov) ter Mehatronika in laserska tehnika.
Interdiscplinarne smeri: Sistemi prometne varnosti, Inženirska reologija, Okoljsko strojništvo, Varilstvo,
Terotehnologije, Inženirska pedagogika in Inženirska varnost.
Vsak, ki bo končal prvo stopnjo in opravil obveznosti s 180 ali več kreditnimi točkami po ECTS, bo lahko nadaljeval
študij na drugi stopnji.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Strojništvo se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov:
mehanika, fizika, matematika, računalništvo, elektrotehnika ali tuj jezik; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga
je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Strojništvo – univerzitetni program

Redni
300

Izredni
-

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE STROJNIŠTVO
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Smeri študija
Študenti lahko v 2. letniku izberejo eno od smeri: Energetsko, procesno in okoljsko inženirstvo, Snovanje, obratovanje
in vzdrževanje, Proizvodno strojništvo, Mehatroniko ter Letalstvo.
Po končanem študiju je kandidat usposobljen za neposreden vstop v podjetniško okolje s VI. stopnjo izobrazbe. Lahko
pa nadaljuje študij strojništva na drugi stopnji v naslednjih smereh in usmeritvah:
Osnovne smeri oziroma usmeritve: Konstruiranje in mehanika (Mehanika gradiv, sistemov in procesov, Konstruiranje
in razvoj), Energetsko in procesno strojništvo (Toplotna in procesna tehnika, Energetska tehnika), Proizvodno
strojništvo (Proizvodne tehnologije in sistemi, Projektiranje proizvodnih sistemov) ter Mehatronika in laserska tehnika.

Interdiscplinarne smeri: Sistemi prometne varnosti, Inženirska reologija, Okoljsko strojništvo, Varilstvo,
Terotehnologije, Inženirska pedagogika in Inženirska varnost.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Strojništvo se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli
štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Redni in izredni študij
V študijskem letu 2012/2013 bo organiziran redni visokošolski strokovni študij v Ljubljani in v občasnih
organizacijskih enotah Novo mesto in Portorož. V Novem mestu in Portorožu bo organiziran le, če bo v 1. letnik
vpisanih vsaj 40 študentov.
Fakulteta bo organizirala izredni visokošolski strokovni študij v Ljubljani, če se bo v 1. letnik vpisalo vsaj 25 študentov,
v Novi Gorici in Celju pa, če se bo v 1. letnik vpisalo vsaj 35 študentov.
Vpisna mesta
Strojništvo – visokošolski strokovni program
- Ljubljana
- Novo mesto
- Portorož
- Nova Gorica
- Celje

Redni

Izredni

300
60
60
-

60
40
40

FAKULTETA ZA ŠPORT

Nazaj na kazalo

Gortanova 22, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 520-77-00
Spletna stran: www.fsp.uni-lj.si
Informativno mesto: Gortanova 22, Kodeljevo (mestni avtobusi št. 2, 5, 22).
Fakulteta izvaja univerzitetne študijske programe prve stopnje Kineziologija, Športna vzgoja in Športno treniranje.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE KINEZIOLOGIJA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Kineziologija se lahko vpiše, kdor je opravil splošno maturo ali je pred 1. 6. 1995
končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus gibalnih sposobnosti in znanj.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
uspeh pri preizkusu gibalnih sposobnosti in znanj
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

40 % točk,
45 % točk,
15 % točk.

Dokumenti
Vsi kandidati morajo predložiti zdravniško potrdilo z osebno zdravstveno anamnezo, iz katere so razvidni podatki o
težjih poškodbah in boleznih ter zmožnostih večjih psihofizičnih obremenitev. Zdravniško potrdilo, ki mora biti izdano
po 3. maju 2012, lahko izda družinski – splošni zdravnik. Če ta meni, da je potrebno tudi mnenje zdravnika specialista,
mora biti priloženo tudi to. Kandidati morajo navedeno zdravstveno dokumentacijo poslati na Fakulteto za šport
najkasneje do 1. junija 2012.
Kandidati bodo v roku, določenem v splošnem delu Razpisa za vpis, pisno obveščeni o vseh podrobnostih in datumih v
zvezi z vpisnim postopkom, dostavo dokumentacije ter preizkusom gibalnih sposobnosti in znanj.
Preizkus gibalnih sposobnosti in znanj
Preizkus gibalnih sposobnosti in znanj bo v prvem prijavnem roku 26. in 27. junija 2012.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku na študijskem programu še prosta mesta, bo preizkus
gibalnih sposobnosti in znanj v drugem prijavnem roku 10. septembra 2012.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v drugem prijavnem roku na študijskem programu še razpisana vpisna mesta,
se lahko v tretjem prijavnem roku prijavijo kandidati, ki so preizkus gibalnih sposobnosti in znanj opravili v prvem ali
drugem roku. V tretjem prijavnem roku se preizkus gibalnih sposobnosti in znanj ne bo izvajal.
Opravljeni preizkus gibalnih sposobnosti in znanj velja samo za tekoče leto.
Vpisna mesta
Kineziologija – univerzitetni program

Redni
40

Izredni
20

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ŠPORTNA VZGOJA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Športna vzgoja se lahko vpiše, kdor je opravil splošno maturo ali je pred 1. 6. 1995
končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus gibalnih sposobnosti in znanj.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
uspeh pri preizkusu gibalnih sposobnosti in znanj
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

40 % točk,
45 % točk,
15 % točk.

Dokumenti
Vsi kandidati morajo predložiti zdravniško potrdilo z osebno zdravstveno anamnezo, iz katere so razvidni podatki o
težjih poškodbah in boleznih ter zmožnostih večjih psihofizičnih obremenitev. Zdravniško potrdilo, ki mora biti izdano
po 3. maju 2012, lahko izda družinski – splošni zdravnik. Če ta meni, da je potrebno tudi mnenje zdravnika specialista,
mora biti priloženo tudi to. Kandidati morajo navedeno zdravstveno dokumentacijo poslati na Fakulteto za šport
najkasneje do 1. junija 2012.
Kandidati bodo v roku, določenem v splošnem delu Razpisa za vpis, pisno obveščeni o vseh podrobnostih in datumih v
zvezi z vpisnim postopkom, dostavo dokumentacije ter preizkusom gibalnih sposobnosti in znanj.
Preizkus gibalnih sposobnosti in znanj
Preizkus gibalnih sposobnosti in znanj bo v prvem prijavnem roku 26. in 27. junija 2012.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku na študijskem programu še prosta mesta, bo preizkus
gibalnih sposobnosti in znanj v drugem prijavnem roku 10. septembra 2012.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v drugem prijavnem roku na študijskem programu še razpisana vpisna mesta,
se lahko v tretjem prijavnem roku prijavijo kandidati, ki so preizkus gibalnih sposobnosti in znanj opravili v prvem ali
drugem roku. V tretjem prijavnem roku se preizkus gibalnih sposobnosti in znanj ne bo izvajal.
Opravljeni preizkus gibalnih sposobnosti in znanj velja samo za tekoče leto.
Vpisna mesta
Športna vzgoja – univerzitetni program

Redni
80

Izredni
50

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ŠPORTNO TRENIRANJE
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Smeri študija
Ob vpisu v 1. letnik si kandidat izbere izbirni predmet (športno panogo), ki mora biti skladen z dokumentacijo, ki
dokazuje kandidatovo športno/trenersko anamnezo. Kandidat lahko izbira med naslednjimi športnimi panogami: alpsko
smučanje in deskanje na snegu, atletika, badminton, biatlon, kolesarstvo, košarka, namizni tenis, nogomet, odbojka,
plavanje, ples, športno plezanje in alpinizem, rokomet, smučarski skoki in nordijska kombinacija, smučarski tek,
športna gimnastika, tenis, triatlon in vaterpolo.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Športno treniranje se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov;
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus gibalnih sposobnosti in znanj.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a), b) in c) izbrani glede na:
uspeh pri preizkusu gibalnih sposobnosti in znanj
splošni uspeh pri splošni maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

40 % točk,
45 % točk,
15 % točk.

Dokumenti
Vsi kandidati morajo predložiti zdravniško potrdilo z osebno zdravstveno anamnezo, iz katere so razvidni podatki o
težjih poškodbah in boleznih ter zmožnostih večjih psihofizičnih obremenitev. Zdravniško potrdilo, ki mora biti izdano
po 3. maju 2012, lahko izda družinski – splošni zdravnik. Če ta meni, da je potrebno tudi mnenje zdravnika specialista,

mora biti priloženo tudi to. Kandidati morajo navedeno zdravstveno dokumentacijo poslati na Fakulteto za šport
najkasneje do 1. junija 2012.
Kandidati morajo predložiti še dokumentacijo, ki izkazuje:
kandidatovo preteklo in/ali aktualno športno in/ali trenersko anamnezo, potrjeno s strani kluba, športne zveze ali
OKS;
če je kategoriziran športnik, potrdilo o kategorizaciji, ki ga izda izključno Olimpijski komite Slovenije (OKS –
ZŠZ);
potrdilo o morebitni usposobljenosti s področja športa (trener).
Preizkus gibalnih sposobnosti in znanj
Preizkus gibalnih sposobnosti in znanj bo v prvem prijavnem roku 26. in 27. junija 2012.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku na študijskem programu še prosta mesta, bo preizkus
gibalnih sposobnosti in znanj v drugem prijavnem roku 10. septembra 2012.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v drugem prijavnem roku na študijskem programu še razpisana vpisna mesta,
se lahko v tretjem prijavnem roku prijavijo kandidati, ki so preizkus gibalnih sposobnosti in znanj opravili v prvem ali
drugem roku. V tretjem prijavnem roku se preizkus gibalnih sposobnosti in znanj ne bo izvajal.
Opravljeni preizkus gibalnih sposobnosti in znanj velja samo za tekoče leto.
Vpisna mesta
Športno treniranje – univerzitetni program

Redni
40

Izredni
40

FAKULTETA ZA UPRAVO

Nazaj na kazalo

Gosarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 580-55-00
Informativno mesto: Gosarjeva ulica 5 (mestni avtobusi št. 6, 8 in 20).
Fakulteta izvaja univerzitetni študijski program prve stopnje Uprava in visokošolski strokovni študijski program prve
stopnje Uprava.
Fakulteta za upravo skupaj s Fakulteto za računalništvo in informatiko izvaja tudi interdisciplinarni univerzitetni
študijski program prve stopnje Upravna informatika. Vsi podatki o tem študijskem programu so navedeni v posebnem
sklopu tega razpisa.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE UPRAVA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Uprava se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov:
zgodovina, psihologija, filozofija, sociologija ali ekonomija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat
že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Redni in izredni študij
Fakulteta organizira redni in izredni študij na sedežu fakultete v Ljubljani. Organizirane oblike študija bodo pri
nekaterih predmetih potekale ob informacijski podpori (e-študij).
Vpisna mesta
Uprava – univerzitetni program

Redni
200

Izredni
70

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE UPRAVA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Smeri študija
Javna uprava
Poslovna uprava
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Uprava se lahko vpiše kdor je opravil zaključni izpit v katerem koli
srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi ali splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Redni in izredni študij
Fakulteta organizira redni in izredni študij. Organizirane oblike študija bodo pri nekaterih predmetih potekale ob
informacijski podpori (e-študij). Redni študij se izvaja na sedežu fakultete v Ljubljani in v študijskih središčih v Sežani
in Žalcu, če bo v posameznem študijskem središču vpisanih najmanj 60 kandidatov; če se bo vpisalo manj kandidatov,
se bo študij izvajal v Ljubljani.
Izredni študij bo organiziran na sedežu fakultete v Ljubljani in posameznih študijskih središčih.
Študijska središča:
Ljudska univerza Sežana, Bazoviška 9, Sežana,
UPI, Ljudska univerza Žalec, Ivanke Uranjekove 6, Žalec, če bo vpisanih najmanj 30 kandidatov.
Vpisna mesta
Uprava – visokošolski strokovni program
- Ljubljana
- Sežana
- Žalec

Redni

Izredni

200
60
60

100
40
40

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
VPIS V 2. LETNIK
Za vpis v 2. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za upravo od 1. do 17.
septembra 2012.
Fakulteta bo organizirala neposreden vpis v 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Uprava prva stopnja za
diplomante višješolskih študijskih programov Poslovni sekretar in Komercialist ter diplomante drugih višješolskih programov,
sprejetih pred 1. 1. 1994. Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na študijske rezultate višješolskega
študijskega programa. Diplomanti višješolskega strokovnega programa Poslovni sekretar se lahko vpišejo v 2. letnik visokošolskega
strokovnega študijskega programa Uprava prva stopnja, s tem, da morajo do vpisa v 3. letnik opraviti še izpit iz predmeta Pravna
ureditev javne uprave. Za 2. letnik se jim priznajo predmeti: Vodenje projektov, Upravno poslovanje, Razvoj informacijskih
sistemov in izbirni predmeti v obsegu 12 KT. Za 3. letnik se jim priznajo predmeti: Informatika v upravi (smer Javna uprava),
Gospodarsko statusno pravo (smer Poslovna uprava) ter izbirni predmeti v obsegu 12 KT in Praksa.
Diplomanti višješolskih strokovnih programov Komercialist in Ekonomist se lahko vpišejo v 2. letnik visokošolskega strokovnega
študijskega programa Uprava prva stopnja, s tem, da morajo do vpisa v 3. letnik opraviti še izpite iz predmetov: Uvod v pravo,
Ustavna ureditev in Pravna ureditev javne uprave. Za 2. letnik se jim priznajo izbirni predmeti v obsegu 12 KT. Za 3. letnik se jim
priznajo predmeti: Informatika v upravi (smer Javna uprava), Gospodarsko statusno pravo (smer Poslovna uprava) ter izbirni
predmeti v obsegu 12 KT in Praksa.
Fakulteta bo organizirala neposreden vpis v 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Uprava prva stopnja tudi za
diplomante višješolskih programov iz sorodnih študijskih področij (npr. organizator socialne mreže in podobni programi s področja
organizacijskih ved, poslovnih ved, ekonomskih ved, pravnih ved). Na podlagi sklepa Komisije za dodiplomske študijske programe
se bodo študentom določile diferencialne obveznosti, ki jih bodo morali opraviti pred vpisom v 3. letnik.
Diplomanti drugih višješolskih programov, ki so zaključili študij po programih sprejetih pred 1. 1. 1994, se lahko vpišejo v 2. letnik
visokošolskega strokovnega študijskega programa Uprava prva stopnja, s tem, da morajo do vpisa v 3. letnik opraviti še izpite iz
predmetov: Tuj jezik I in Pravna ureditev javne uprave, priznajo pa se jim izbirni predmeti 2. letnika v obsegu 12 KT.
Vpisna mesta
Uprava VS (2. letnik) – program prve stopnje
- Ljubljana
- Žalec

Redni

Izredni

30
30

30
30

VPIS V 3. LETNIK
Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za upravo od 1. do 17.
septembra 2012.
Fakulteta bo organizirala neposreden vpis v 3. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Uprava prva stopnja za
diplomante višjih šol (Višje upravne šole, višješolskega programa Visoke upravne šole, Višje pravne šole in Višje šole za notranje
zadeve) po študijskih programih pred 1. 1. 1994. Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na študijske
rezultate višješolskega študijskega programa.
Diplomanti Višje upravne šole in višješolskega programa Visoke upravne šole, Višje pravne šole in Višje šole za notranje zadeve, ki
so zaključili študij po študijskih programih sprejetih pred 1. 1. 1994, se lahko vpišejo v 3. letnik visokošolskega strokovnega
študijskega programa Uprava prva stopnja, s tem, da morajo pred zaključkom študija opraviti še izpite iz predmetov: Tuj jezik I,
Pravna ureditev javne uprave ter Upravni postopek in upravni spor.

Vpisna mesta
Uprava VS (3. letnik) – program prve stopnje

Redni
-

Izredni
30

FAKULTETA ZA UPRAVO
FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
Informativno mesto:

Nazaj na kazalo

Fakulteta za upravo, Gosarjeva ulica 5, Ljubljana (mestni avtobusi št. 6, 8 in 20).

Fakulteta za upravo ter Fakulteta za računalništvo in informatiko razpisujeta interdisciplinarni univerzitetni študijski
program prve stopnje Upravna informatika.
INTERDISCIPLINARNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE UPRAVNA INFORMATIKA
Nazaj na FU Nazaj na FRI
Program izvajata Fakulteta za upravo ter Fakulteta za računalništvo in informatiko.
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V skupni univerzitetni študijski program Upravna informatika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov:
računalništvo, matematika ali fizika; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni
maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

20 % točk,
40 % točk,
40 % točk.

Redni študij
Organizirane oblike študija bodo potekale na obeh fakultetah, pri nekaterih predmetih ob informacijski podpori (eštudij).
Vpisna mesta
Upravna informatika – univerzitetni program

Redni
20

Izredni
-

FILOZOFSKA FAKULTETA

Nazaj na kazalo
Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 241-10-00
Spletna stran: www.ff.uni-lj.si
Informativna mesta: Aškerčeva 2, po razporedu v avli,
Tobačna 5, Oddelek za slavistiko – Bohemistika, Polonistika, Slovakistika, Zahodnoslovanski
študiji
Zavetiška 5, Oddelek za arheologijo ter Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo.
Razpisani študijski programi
Filozofska fakulteta razpisuje 47 univerzitetnih študijskih programov prve stopnje. Programi s predvidenim številom
vpisnih mest so navedeni v razpredelnici. Označeno je tudi, kateri način študija ni razpisan (-).
Enopredmetni in dvopredmetni študij
Nekatere študijske programe je mogoče vpisati in študirati samostojno (enopredmetno), nekatere pa dvopredmetno. To
pomeni, da kandidat izmed razpisanih dvopredmetnih študijskih programov izbere poljubna dva, ki skupaj tvorita
celoto. Kandidati, ki se prijavljajo za dvopredmetni študij, morajo v prijavi navesti oba izbrana študijska programa kot
eno željo.
Trajanje študija
Študij traja tri leta. Enopredmetni univerzitetni študijski programi obsegajo 180 kreditnih točk po ECTS, dvopredmetni
pa 90 kreditnih točk po ECTS (2 x 90 KT = 180 KT).
Povezave z drugimi fakultetami
Vpisati je mogoče tudi dvopredmetni študijski program Filozofske fakultete in razpisani dvopredmetni študijski
program Teološke študije Teološke fakultete Univerze v Ljubljani.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
v študijske programe Filozofske fakultete sprejeti kandidati:
a) ki bodo uvrščeni na izbran enopredmetni program,
b) ki bodo uvrščeni na dva izbrana študijska programa od katerekoli dvopredmetne povezave programov s tem, da bo
upoštevan vrstni red zapisanih želja.
Izredni študij
Kandidati, ki želijo študirati izredno, morajo to v prijavi izrecno zapisati.
Študenti oziroma delovne organizacije ob vpisu plačajo prispevek za en letnik študija.
Menjava enega od dveh dvopredmetnih programov
Študenti, ki so vpisani na Filozofsko fakulteto in želijo menjati samo enega od dveh dvopredmetnih študijskih
programov, pošljejo prijavo oziroma posebno prošnjo na Filozofsko fakulteto do 31. 7. 2012. Menjava enega od dveh
dvopredmetnih študijskih programov pomeni ponoven vpis v prvi letnik na prenovljena bolonjska dvopredmetna
študijska programa prve stopnje.
Dodatne informacije
Vse informacije v zvezi z vpisom dobijo kandidati na fakulteti v referatu za dodiplomski študij (telefon: 425-70-28,
241-10-40).

Vpisna mesta

Anglistika
Antični in humanistični študiji
Arheologija
Bibliotekarstvo in informatika
Bohemistika
Etnologija in kulturna antropologija
Filozofija
Francistika
Francistika z romanistiko
Geografija
Germanistika
Grški jezik, književnost in kultura
Italijanski jezik in književnost
Japonologija
Južnoslovanski študiji
Kulture Vzhodne Azije
Latinski jezik, književnost in kultura
Medjezikovno posredovanje
- usmeritev slovenščina- angleščinanemščina
- usmeritev slovenščina-angleščinafrancoščina
- usmeritev slovenščina-angleščinaitalijanščina
Muzikologija
Nemcistika
Pedagogika in andragogika
Polonistika
Primerjalna književnost in literarna teorija
Primerjalno jezikoslovje
Primerjalno slovansko jezikoslovje
Psihologija
Rusistika
Sinologija
Slovakistika
Slovenistika
Sociologija
Sociologija kulture
Splošno jezikoslovje
Španski jezik in književnost
Umetnostna zgodovina
Zahodnoslovanski študiji
Zgodovina

Redni
Enopredmetni
Dvopredmetni
50
70
12
35
60
20
50
30
30
60
50
25
50
50
45
12
50
20
10
40
40
12

Izredni
Enopredmetni Dvopredmetni
3
5
5
12
24
20
10
15
15
3
10
5
5
5
5
3

40

-

15

-

20

-

-

-

20

-

-

-

30
60
20
60
40
60
40
30
20
40

55
40
20
60
20
15
40
20
75
90
30
45
30
90

5
30
5
5
20
10
5
5
-

20
5
5
5
5
10
5
20
10
5
22
5
30

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ANGLISTIKA Nazaj na kazalo FF
DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ANGLISTIKA

Nazaj na kazalo

Vpisni pogoji
V univerzitetna študijska programa Anglistika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta
angleščina, če je kandidat ta predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli maturitetnega
predmeta; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz angleškega jezika v 3. letniku
uspeh iz angleškega jezika v 4. letniku
uspeh iz angleščine pri splošni maturi
kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz angleškega jezika v 3. letniku
uspeh iz angleškega jezika v 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu
kandidati iz točke c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz angleškega jezika v 3. letniku
uspeh iz angleškega jezika v 4. letniku
uspeh iz angleškega jezika pri zaključnem izpitu

20 % točk,
20 % točk,
15 % točk,
15 % točk,
30 % točk;
20 % točk,
20 % točk,
15 % točk,
15 % točk,
30 % točk;
20 % točk,
20 % točk,
15 % točk,
15 % točk,
30 % točk.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ANTIČNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI
Nazaj na kazalo FF
Nazaj na kazalo
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski programi Antični in humanistični študiji se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta
latinščina, če je kandidat ta predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli maturitetnega predmeta;
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz grščine ali latinščine pri splošni maturi
uspeh iz enega od predmetov pri splošni maturi: zgodovina, filozofija ali drugi tuji jezik

30 % točk,
20 % točk,
25 % točk,
25 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
20 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ARHEOLOGIJA Nazaj na kazalo FF

Nazaj na kazalo

Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Arheologija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov;
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz enega od predmetov pri splošni maturi: geografija, zgodovina, umetnostna zgodovina,
latinščina ali drugi tuji jezik

10 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

75 % točk,
25 % točk,

kandidati iz točke c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

60 % točk,
30 % točk,

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE BIBLIOTEKARSTVO IN INFORMATIKA
Nazaj na kazalo FF
Nazaj na kazalo
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Bibliotekarstvo in informatika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov:
zgodovina, psihologija, filozofija, sociologija, ekonomija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že
opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) bodo izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE BOHEMISTIKA
Nazaj na kazalo FF

Nazaj na kazalo

Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Bohemistika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov:
zgodovina, filozofija, sociologija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni
maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) bodo izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ETNOLOGIJA IN KULTURNA ANTROPOLOGIJA
DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ETNOLOGIJA IN KULTURNA
ANTROPOLOGIJA
Nazaj na kazalo FF
Nazaj na kazalo
Vpisni pogoji
V univerzitetna študijska programa Etnologija in kulturna antropologija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov;
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a), b) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE FILOZOFIJA
DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE FILOZOFIJA
Nazaj na kazalo FF

60 % točk,
40 % točk.

Nazaj na kazalo

Vpisni pogoji
V univerzitetna študijska programa Filozofija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov;
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz enega od predmetov pri splošni maturi: zgodovina, sociologija, filozofija, psihologija,
latinščina, drugi tuji jezik, naravoslovni predmet (fizika, kemija, biologija)

20 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

60 % točk,
20 % točk,
20 % točk;

kandidati iz točke c) pa glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz filozofije v 3. ali 4. letniku srednje šole

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE FRANCISTIKA Z ROMANISTIKO
DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE FRANCISTIKA
Nazaj na kazalo FF

60 % točk,
20 % točk,

Nazaj na kazalo

Vpisni pogoji
V univerzitetna študijska programa Francistika z romanistiko in Francistika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta
francoščina, če je kandidat ta predmet že opravil pri poklicni maturi, pa izpit iz maturitetnega predmeta tuji jezik;
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Za uspešno vključitev v programa se priporoča predznanje v obsegu 360 ur gimnazijskega pouka francoskega jezika.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a), ki so imeli francoščino na splošni maturi, izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
uspeh iz francoskega jezika v 3. in 4. letniku
uspeh iz francoščine pri splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

40 % točk,
20 % točk,
30 % točk,
10 % točk;

kandidati iz točke a), ki niso imeli francoščine na splošni maturi, izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz slovenščine in tujega jezika, ki ni francoščina, v 3. in 4. letniku
uspeh iz francoskega jezika v 3. in 4. letniku

40 % točk,
20 % točk;
20 % točk,
20 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
uspeh iz slovenščine pri poklicni maturi
uspeh iz maturitetnega predmeta
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

40 % točk,
10 % točk,
30 % točk,
20 % točk;

kandidati iz točke c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz francoskega jezika v 3. in 4. letniku
uspeh iz francoskega jezika pri zaključnem izpitu

20 % točk,
20 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE GEOGRAFIJA
DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE GEOGRAFIJA
Nazaj na kazalo FF

Nazaj na kazalo

Vpisni pogoji
V univerzitetna študijska programa Geografija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta
geografija, če je kandidat ta predmet že opravil pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli maturitetnega predmeta;
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz geografije na splošni maturi oziroma ocena iz geografije v 3. letniku,
če je kandidat ni opravljal na splošni maturi

20 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

50 % točk,
30 % točk,
20 % točk;

kandidati iz točke c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz geografije v zadnjem letniku srednje šole,
ko se je predmet predaval

50 % točk,
30 % točk,

50 % točk,
30 % točk,
20 % točk.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE GERMANISTIKA
DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE NEMCISTIKA
Nazaj na kazalo FF

Nazaj na kazalo

Vpisni pogoji
V univerzitetna študijska programa Germanistika in Nemcistika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta
nemščina, če je nemščino že opravil pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli drugega tujega jezika; izbrani
predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz nemškega jezika v 3. letniku
uspeh iz nemškega jezika v 4. letniku
uspeh iz nemščine pri splošni maturi

40 % točk,
10 % točk,
15 % točk,
15 % točk,
20 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz nemškega jezika v 3. letniku
uspeh iz nemškega jezika v 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
10 % točk,
15 % točk,
15 % točk,
20 % točk;

kandidati iz točke c) bodo izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz nemškega jezika v 3. letniku
uspeh iz nemškega jezika v 4. letniku
uspeh iz nemškega jezika pri zaključnem izpitu

20 % točk,
10 % točk,
20 % točk,
20 % točk,
30 % točk.

DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE GRŠKI JEZIK, KNJIŽEVNOST IN
KULTURA
Nazaj na kazalo FF
Nazaj na kazalo
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Grški jezik, književnost in kultura se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta
latinščina, če je ta predmet že opravil pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli maturitetnega predmeta; izbrani
predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz grščine ali latinščine pri splošni maturi
uspeh iz enega od predmetov pri splošni maturi: zgodovina, filozofija ali drugi tuji jezik

30 % točk,
20 % točk,
25 % točk,
25 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
20 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ITALIJANSKI JEZIK IN
KNJIŽEVNOST
Nazaj na kazalo FF
Nazaj na kazalo
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Italijanski jezik in književnost se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov;
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Za uspešno vključitev v program študija italijanskega jezika in književnosti se priporoča predznanje v obsegu 360 ur
gimnazijskega pouka italijanskega jezika.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a), ki so imeli italijanščino na splošni maturi, izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
uspeh iz italijanskega jezika v 3. in 4. letniku
uspeh iz italijanščine pri splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

40 % točk,
20 % točk,
20 % točk,
20 % točk;

kandidati iz točke a), ki na splošni maturi niso imeli italijanščine, izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
uspeh iz slovenščine in tujega jezika, ki ni italijanščina, v 3. in 4. letniku
uspeh iz italijanskega jezika v 3. in 4. letniku
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

40 % točk,
20 % točk,
20 % točk,
20 % točk;

kandidati iz točke a), ki se italijanščine v srednji šoli niso učili, bodo izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
uspeh iz slovenščine v 3. in 4. letniku
uspeh iz tujega jezika, ki ni italijanščina v 3. in 4. letniku
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

40 % točk,
20 % točk,
20 % točk,
20 % točk;

kandidati iz točke b), ki so na poklicni maturi imeli italijanski jezik, izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
uspeh iz italijanskega jezika v 3. in 4. letniku
uspeh iz italijanščine pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

40 % točk,
20 % točk,
20 % točk,
20 % točk;

kandidati iz točke b), ki na poklicni maturi niso imeli italijanskega jezika, izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
uspeh iz slovenščine in tujega jezika, ki ni italijanščina, v 3. in 4. letniku
uspeh iz italijanskega jezika v 3. in 4. letniku
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

40 % točk,
20 % točk,
20 % točk,
20 % točk;

kandidati iz točke b), ki se italijanskega jezika v srednji šoli niso učili, bodo izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
uspeh iz slovenščine v 3. in 4. letniku
uspeh iz tujega jezika, ki ni italijanščina v 3. in 4. letniku
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

40 % točk,
20 % točk,
20 % točk,
20 % točk;

kandidati iz točke c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz italijanskega jezika v 3. in 4. letniku
uspeh iz italijanskega jezika pri zaključnem izpitu

40 % točk,
20 % točk,
20 % točk,
20 % točk.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE JAPONOLOGIJA
DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE JAPONOLOGIJA
Nazaj na kazalo FF

Nazaj na kazalo

Vpisni pogoji
V univerzitetna študijska programa Japonologija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov;
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a), b) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniki

60 % točk,
40 % točk.

DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE JUŽNOSLOVANSKI ŠTUDIJI
Nazaj na kazalo FF
Nazaj na kazalo
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Južnoslovanski študiji se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov:
zgodovina, psihologija, filozofija, sociologija, ekonomija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že
opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) bodo izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE KULTURE VZHODNE AZIJE
Nazaj na kazalo FF
Nazaj na kazalo
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Kulture Vzhodne Azije se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov;
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a), b) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE LATINSKI JEZIK, KNJIŽEVNOST
IN KULTURA
Nazaj na kazalo FF
Nazaj na kazalo
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Latinski jezik, književnost in kultura se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta
latinščina, če je kandidat ta predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli maturitetnega predmeta;
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh grščine ali latinščine pri splošni maturi
uspeh iz enega od predmetov pri splošni maturi: zgodovina, filozofija ali drugi tuji jezik

30 % točk,
20 % točk,
25 % točk,
25 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
20 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE MEDJEZIKOVNO POSREDOVANJE
Nazaj na kazalo FF

Nazaj na kazalo

Usmeritve študija
Študij ima tri usmeritve: slovenščina-angleščina-nemščina, slovenščina-angleščina-francoščina, slovenščina-angleščinaitalijanščina.
Kandidati morajo v prijavi navesti usmeritev študija.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Medjezikovno posredovanje se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Za uspešno vključitev v študij se priporoča opravljena splošna matura iz obeh tujih jezikov oziroma končan štiriletni
srednješolski program, ki je obsegal 420 ur prvega tujega jezika ali 280 ur drugega tujega jezika.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri splošni maturi iz tujega jezika 1
uspeh pri splošni maturi iz tujega jezika 2
uspeh v 3. in 4. letniku iz tujega jezika 1
uspeh v 3. in 4. letniku iz tujega jezika 2
uspeh v 3. in 4. letniku iz slovenskega jezika

30 % točk,
10 % točk,
10 % točk,
10 % točk,
15 % točk,
15 % točk,
10 % točk;

kandidati iz točke b) bodo izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh v 3. in 4. letniku iz tujega jezika 1
uspeh v 3. in 4. letniku iz tujega jezika 2
uspeh v 3. in 4. letniku iz slovenskega jezika

30 % točk,
20 % točk,
20 % točk,
20 % točk,
10 % točk.

Opomba: tuji jezik 1 je prvi tuji jezik izbrane usmeritve (angleščina), tuji jezik 2 je drugi tuji jezik izbrane usmeritve
(nemščina ali francoščina ali italijanščina).
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE MUZIKOLOGIJA
Nazaj na kazalo FF

Nazaj na kazalo

Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Muzikologija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta glasba, če
je kandidat ta predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli maturitetnega predmeta; izbrani
predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri enem od izbirnih predmetov pri splošni maturi: glasba, zgodovina ali drugi tuji jezik
kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu
kandidati iz točke c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
30 % točk,
10 % točk;
60 % točk,
30 % točk,
10 % točk;
60 % točk,
40 % točk.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE PEDAGOGIKA IN ANDRAGOGIKA
DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE PEDAGOGIKA IN ANDRAGOGIKA
Nazaj na kazalo FF
Nazaj na kazalo
Vpisni pogoji
V univerzitetna študijska programa Pedagogika in andragogika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov;
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

60 % točk,
30 % točk,
10 % točk.

DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE POLONISTIKA
Nazaj na kazalo FF

Nazaj na kazalo

Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Polonistika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov;
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz tujega jezika v 3. in 4. letniku
uspeh iz tujega jezika pri splošni maturi

40 % točk,
10 % točk,
30 % točk;
20 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz tujega jezika v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
10 % točk,
30 % točk;
20 % točk;

kandidati iz točke c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. letniku in 4. letniku
uspeh iz tujega jezika v 3. in 4. letniku
uspeh iz tujega jezika pri zaključnem izpitu

20 % točk,
10 % točk,
40 % točk,
30 % točk.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE PRIMERJALNA KNJIŽEVNOST IN LITERARNA
TEORIJA
DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE PRIMERJALNA KNJIŽEVNOST IN
LITERARNA TEORIJA
Nazaj na kazalo FF
Nazaj na kazalo
Vpisni pogoji
V univerzitetna študijska programa Primerjalna književnost in literarna teorija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz slovenščine pri splošni maturi

60 % točk,
20 % točk,
20 % točk;

kandidati iz točke b) bodo izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz slovenskega jezika pri zaključnem izpitu

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE PRIMERJALNO JEZIKOSLOVJE
DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE SPLOŠNO JEZIKOSLOVJE
DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE PRIMERJALNO SLOVANSKO
JEZIKOSLOVJE
Nazaj na kazalo FF
Nazaj na kazalo
Vpisni pogoji
V univerzitetne študijske programe Primerjalno jezikoslovje, Splošno jezikoslovje in Primerjalno slovansko
jezikoslovje se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov;
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz slovenščine (ali madžarščine ali italijanščine kot materinščine) in tujega jezika
pri splošni maturi
uspeh iz slovenskega jezika (ali madžarskega ali italijanskega kot materinščine) in
tujega jezika v 3. in 4. letniku
kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz slovenskega jezika (ali madžarskega ali italijanskega kot materinščine) in
tujega jezika pri poklicni maturi
uspeh iz slovenskega jezika (ali madžarskega ali italijanskega kot materinščine) in
tujega jezika v 3. in 4. letniku
kandidati iz točke c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. letniku in 4. letniku
uspeh iz slovenskega jezika (ali madžarskega ali italijanskega kot materinščine) in
tujega jezika pri zaključnem izpitu
uspeh iz slovenskega jezika (ali madžarskega ali italijanskega kot materinščine) in
tujega jezika v 3. in 4. letniku

40 % točk,
20 % točk,
20 % točk;
20 % točk;
40 % točk,
20 % točk,
20 % točk;
20 % točk;
40 % točk,
20 % točk,
20 % točk;
20 % točk.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE PSIHOLOGIJA Nazaj na kazalo FF

Nazaj na kazalo

Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Psihologija se lahko vpiše, kdor je opravil splošno maturo ali je pred 1. 6. 1995 končal
katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE RUSISTIKA
Nazaj na kazalo FF

Nazaj na kazalo

Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Rusistika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz ruščine pri splošni maturi
uspeh iz ruskega jezika v 3. in 4. letniku

40 % točk,
20 % točk,
30 % točk,
10 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE SINOLOGIJA

Nazaj na kazalo FF

Nazaj na kazalo

Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Sinologija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov;
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a), b) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE SLOVAKISTIKA
Nazaj na kazalo FF

60 % točk,
40 % točk.

Nazaj na kazalo

Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Slovakistika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov:
zgodovina, filozofija, sociologija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni
maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz tujega jezika v 3. in 4. letniku
uspeh iz tujega jezika pri splošni maturi

40 % točk,
10 % točk,
30 % točk;
20 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz tujega jezika v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
10 % točk,
30 % točk;
20 % točk;

kandidati iz točke c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. letniku in 4. letniku
uspeh iz tujega jezika v 3. in 4. letniku
uspeh iz tujega jezika pri zaključnem izpitu

20 % točk,
10 % točk,
40 % točk;
30 % točk.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE SLOVENISTIKA
DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE SLOVENISTIKA
Nazaj na kazalo FF

Nazaj na kazalo

Vpisni pogoji
V univerzitetna študijska programa Slovenistika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta tuji jezik
(angleščina/nemščina), če je matematiko opravil pri poklicni maturi oziroma iz maturitetnega predmeta matematika,
če je tuj jezik (angleščino/nemščino) opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz slovenščine pri splošni maturi

50 % točk,
20 % točk,
30 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz slovenščine pri poklicni maturi
uspeh pri maturitetnem predmetu
uspeh iz slovenskega jezika v 4. letniku

30 % točk,
10 % točk,
40 % točk,
10 % točk,
10 % točk;

kandidati z točke c) pa glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz slovenskega jezika pri zaključnem izpitu
uspeh iz slovenskega jezika v 3. letniku
uspeh iz slovenskega jezika v 4. letniku

30 % točk,
10 % točk,
30 % točk,
15 % točk,
15 % točk.

Potrdilo o znanju slovenskega jezika za tuje državljane
Tujci morajo za programa Slovenistika opraviti izpit iz slovenskega jezika na srednji ravni zahtevnosti do 5. avgusta
2012. Potrdilo pošljejo Visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze v Ljubljani.
DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE SOCIOLOGIJA
Nazaj na kazalo FF

Nazaj na kazalo

Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Sociologija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov;
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) bodo izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE SOCIOLOGIJA KULTURE
Nazaj na kazalo FF

Nazaj na kazalo

Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Sociologija kulture se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov:
zgodovina, psihologija, filozofija, sociologija, ekonomija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že
opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk,

kandidati iz točke b) bodo izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ŠPANSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST
Nazaj na kazalo FF
Nazaj na kazalo
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Španski jezik in književnost se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta
španščina, če je kandidat ta predmet že opravil pri poklicni maturi pa izpit iz maturitetnega predmeta tuji jezik;
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Za uspešno vključitev v program se priporoča primerno predznanje španskega jezika.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz španščine pri splošni maturi
uspeh iz španskega jezika v 3. letniku
uspeh iz španskega jezika v 4. letniku

40 % točk,
10 % točk,
30 % točk,
10 % točk,
10 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz slovenščine pri poklicni maturi
uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
20 % točk,
10 % točk,
30 % točk;

kandidati iz točke c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. letniku in 4. letniku
uspeh iz španskega jezika v 3. in 4. letniku

60 % točk,
30 % točk,
10 % točk.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE UMETNOSTNA ZGODOVINA
DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE UMETNOSTNA ZGODOVINA
Nazaj na kazalo FF
Nazaj na kazalo
Vpisni pogoji
V univerzitetna študijska programa Umetnostna zgodovina se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta
umetnostna zgodovina; če je kandidat ta predmet že opravil pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli maturitetnega
predmeta; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz enega od predmetov pri splošni maturi: umetnostna zgodovina, zgodovina,
geografija ali drugi tuji jezik

20 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

60 % točk,
20 % točk,
20 % točk;

kandidati iz točke c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri enem od predmetov: zgodovina, geografija ali filozofija pri zaključnem izpitu
oziroma v zadnjem letniku, ko se je predmet predaval

60 % točk,
20 % točk,

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

ENOPREDMETNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ZAHODNOSLOVANSKI ŠTUDIJI
Nazaj na kazalo FF
Nazaj na kazalo
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Zahodnoslovanski študiji se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov:
zgodovina, filozofija, sociologija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni
maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ZGODOVINA Nazaj na kazalo FF
DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ZGODOVINA

Nazaj na kazalo

Vpisni pogoji
V univerzitetna študijska programa Zgodovina se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov;
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Kandidatom za enopredmetni študij se priporoča predznanje nemškega jezika v obsegu 120 ur srednješolskega
programa.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a), b) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

MEDICINSKA FAKULTETA

Nazaj na kazalo
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 543-77-19, 543-77-20
Spletna stran: www.mf.uni-lj.si
Informativno mesto: Medicinska fakulteta (poleg Univerzitetnega kliničnega centra), Korytkova 2, velika
predavalnica (mestni avtobusi št. 2, 9, 11, 20 in 25).
Fakulteta izvaja enovita magistrska študijska programa druge stopnje Medicina in Dentalna medicina.
ENOVITI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE MEDICINA
ENOVITI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE DENTALNA MEDICINA
Trajanje študija
Študija trajata 6 let in obsegata 360 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V enovita magistrska študijska programa Medicina in Dentalna medicina se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri posameznih predmetih splošne mature: matematika, tuji jezik in en naravoslovni
predmet (biologija, fizika ali kemija)
kandidati iz točke b) pa glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz matematike ali tujega jezika pri zaključnem izpitu ter uspeh iz enega
od naravoslovnih predmetov (fizike, kemije ali biologije) pri zaključnem izpitu ali v zadnjem
letniku srednje šole, ko se je predmet predaval

35 % točk,
20 % točk,
45 % točk;
35 % točk,
20 % točk,
45 % točk.

Vpisna mesta
Medicina – enoviti magistrski študijski program
Dentalna medicina – enoviti magistrski študijski
program

Redni
180

Izredni
-

50

-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Za vpis se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za diplomante oziroma
za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Medicinsko fakulteto od 1. do 17. septembra 2012.
Prehod študentov z drugih medicinskih in stomatoloških fakultet in nadaljevanje na UL MF je mogoč samo v primeru, da gre za
študijski program iste vrste; vpis na UL MF je mogoč le v 2. in 3. letnik študija pod naslednjimi pogoji:
kandidat
mora izpolnjevati splošne pogoje za vpis na UL MF,
kandidat
mora imeti opravljene vse izpite vseh letnikov matične fakultete,
kandidat, ki
prosi za nadaljevanje študija na UL MF, mora utemeljiti svojo prošnjo in predložiti študijski program, po katerem je opravljal svoj
študij. Komisija za študentska vprašanja prouči utemeljitev in primerja predloženi program s študijskim programom UL MF ter po
potrebi zahteva mnenje predstojnikov kateder UL MF za oceno skladnosti študijskega programa kandidata s programom UL MF.
Prošnja in priloge (dokazila, študijski program) morajo biti v slovenskem jeziku. Prošnjo in preveden študijski program pošlje
kandidat na UL MF do 1. 6. 2012, vsa ostala dokazila in priloge pa pošlje na fakulteto do 31. 8. 2012.
Če predstojniki kateder in inštitutov ugotovijo neskladnost študijskega programa kandidata, določijo obseg in vrste diferencialnih
izpitov, ki so pogoj za vpis in nadaljevanje študija na UL MF. O tem mora biti kandidat seznanjen v mesecu juliju.
Sprejeti so kandidati, ki so dosegli najvišjo povprečno oceno na matični fakulteti.

Vpisna mesta
Medicina – enoviti magistrski študijski program druge
stopnje (2. in 3. letnik)
Dentalna medicina – enoviti magistrski študijski program
druge stopnje (2. in 3. letnik)

Redni

Izredni

2

-

1

-

Vzporedni študij in študij diplomantov drugih fakultet na UL MF v študijskem letu 2012/2013
Kandidat, ki je uspešno opravil 1. ali naslednje letnike kateregakoli univerzitetnega študija, lahko vzporedno vpiše enovit magistrski
študij Medicine ali enovit magistrski študij Dentalne medicine na UL MF, če izpolnjuje splošne pogoje za vpis na UL MF
(opravljena matura) in izpolnjujejo naslednja določila:
Možnost vpisa v 1. letnik študija na UL MF imajo študenti, ki so zaključili posamezni letnik druge fakultete v Republiki Sloveniji s
povprečno oceno najmanj 8 in imajo soglasje matične fakultete za vzporedni študij na drugi fakulteti. Kandidati za vzporedni študij
morajo vlogi predložiti vsa zahtevana dokazila (potrdilo o vpisu v višji letnik na matični fakulteti, povprečno oceno, soglasje matične
fakultete za vzporedni študij in fotokopijo opravljene mature).
Možnost vpisa v 1. letnik imajo tudi diplomanti, ki so končali visokošolski študij v Republiki Sloveniji. Diplomanti morajo predložiti
poleg diplome ali potrdila o diplomiranju tudi fotokopijo opravljene mature in dodatek k diplomi oziroma ocene vseh opravljenih
izpitov ter izračun povprečne ocene izpitov. V kolikor je kandidatov za vpis več, kot je vpisnih mest, imajo prednost kandidati za
vzporedni študij in diplomanti sorodnega študija (MF, VF, FFA, BF,…), kandidati z višjo povprečno oceno in kandidati višjih
letnikov.
Kandidati pošljejo vlogo na posebnem obrazcu na UL MF, Vrazov trg 2, Ljubljana.

NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA

Nazaj na kazalo

Spletna stran: www.ntf.uni-lj.si
Fakulteta ima naslednje oddelke: za kemijsko izobraževanje in informatiko, za tekstilstvo, za materiale in metalurgijo,
za geotehnologijo in rudarstvo ter za geologijo.

ODDELEK ZA GEOLOGIJO
Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 470-45-00 n.c., (01) 470-46-07 študentski referat
Spletna stran: www.ntf.uni-lj.si/og
Informativno mesto: Privoz 11, predavalnica P-02 (mestna avtobusa št. 3 in 9).
Oddelek izvaja univerzitetni študijski program prve stopnje Geologija.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE GEOLOGIJA

Nazaj na kazalo

Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Geologija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta
matematika ali tuj jezik, če je matematiko že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

50 % točk,
50 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

20 % točk,
40 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta
Geologija – univerzitetni program

Redni
60

Izredni
-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
Za vpis se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za diplomante oziroma
za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Naravoslovnotehniško fakulteto od 1. do 17. septembra
2012.
Kandidati vlogi priložijo dokaz o opravljenih obveznostih na dosedanjem študiju in dokazilo o izpolnjevanju pogojev za vpis na ta
študijski program.
Možen je prehod iz kateregakoli univerzitetnega programa, če so izpolnjeni pogoji za vpis v program. Pri odobritvi in določitvi
potrebnih obveznosti Študijska komisija Oddelka za geologijo določi, katere predmete oziroma v kakšnem obsegu prizna že
opravljene študijske obveznosti in opredeli dodatno zahtevane kreditne točke. Na podlagi tega komisija določi, v kateri letnik lahko
študent prehaja.
Možen je tudi prehod iz sedanjega univerzitetnega študijskega programa geologije. Pri prehodu se upoštevajo kreditne točke ECTS
dosežene v predhodnem programu, na podlagi česar se določi, v kateri letnik lahko študent prehaja. Prehodi so možni tudi iz vseh
univerzitetnih študijskih programov s področja geologije na univerzah, ki imajo verificirane študijske programe. Pri prehodu se
upoštevajo kreditne točke ECTS, dosežene v predhodnem programu. Na podlagi doseženih KT v predhodnem programu se določi, v
kateri letnik lahko študent prehaja.

Vpisna mesta
Redni
3
3

Geologija UN (2. letnik) – program prve stopnje
Geologija UN (3. letnik) – program prve stopnje

Izredni
-

ODDELEK ZA GEOTEHNOLOGIJO IN RUDARSTVO

Nazaj na kazalo NTF Nazaj na kazalo
Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 470-45-00 n.c., (01) 470-46-07 študentski referat
Spletna stran : www.ntf.uni-lj.si/ogr
Informativno mesto: Aškerčeva 12, predavalnica P-112 (mestna avtobusa št. 1 in 6).
Oddelek bo v študijskem letu 2012/13 izvajal: univerzitetni študijski program prve stopnje Geotehnologija in rudarstvo
ter visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Geotehnologija in rudarstvo.
Oddelek bo izvajal tudi interdisciplinarni univerzitetni študijski program prve stopnje Gospodarsko geoinženirstvo. Vsi
podatki o tem študijskem programu so navedeni v posebnem sklopu tega razpisa.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE GEOTEHNOLOGIJA IN RUDARSTVO
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Geotehnologija in rudarstvo se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov:
matematika, fizika ali tuj jezik; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk;

Vpisna mesta
Geotehnologija in rudarstvo – univerzitetni program

Redni
35

Izredni
-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
Za vpis se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za diplomante oziroma
za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Naravoslovnotehniško fakulteto od 1. do 17. septembra
2012.
Kandidati vlogi priložijo dokazila o opravljenih obveznostih na dosedanjem študiju in dokazilo o izpolnjevanju pogojev za vpis na ta
študijski program.
Prehod v prvostopenjski UN program Geotehnologija in rudarstvo je možen iz sorodnih univerzitetnih prvostopenjskih programov,
če kandidat/ka izpolnjuje pogoje za vpis v prvostopenjski UN program Geotehnologija in rudarstvo. Možni so tudi prehodi s starega
univerzitetnega študijskega programa Rudarstvo in geotehnologija UN na novi študijski program prve stopnje UN Geotehnologija in
rudarstvo.
Vloge za prehod obravnava Senat NTF, ki lahko študentu v celoti prizna letnike ali semestre v novem programu ali prizna nekatere
izpite ali druge študijske obveznosti (pri kreditno ovrednotenih programih, tudi kreditne točke) prejšnjega programa, ter določi
diferencialne izpite in druge študijske obveznosti, ki so potrebne za vpis v določen letnik oziroma dokončanje študija v novem
programu.

Vpisna mesta
Geotehnologija in rudarstvo UN (2. letnik) – program prve
stopnje
Geotehnologija in rudarstvo UN (3. letnik) – program prve
stopnje

Redni

Izredni

2

-

2

-

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE GEOTEHNOLOGIJA IN RUDARSTVO
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni program Geotehnologija in rudarstvo se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v
kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi ali splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta
Geotehnologija in rudarstvo – visokošolski strokovni
program

Redni

Izredni

30

-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
Za vpis se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za diplomante oziroma
za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Naravoslovnotehniško fakulteto od 1. do 17. septembra
2012.
Kandidati vlogi priložijo dokazila o opravljenih obveznostih na dosedanjem študiju in dokazilo o izpolnjevanju pogojev za vpis na ta
študijski program.
Možen je prehod diplomantov višješolskega izobraževanja s področja geotehnologije, rudarstva, gradbeništva, strojništva oziroma
drugih primerljivih višješolskih strokovnih študijskih programov, ki uspešno opravijo diferencialne izpite, ki jih predpiše Študijska
komisija NTF. To omogoča vpis v 2. letnik oziroma 3. semester dodiplomskega prvostopenjskega visokošolskega strokovnega
študijskega programa Geotehnologija in rudarstvo.
Prehod v novi dodiplomski prvostopenjski visokošolski strokovni študijski program iz drugih visokošolskih strokovnih študijskih
programov je možen, če kandidat/ka izpolnjuje pogoje za vpis v dodiplomski prvostopenjski visokošolski strokovni študijski
program Geotehnologija in rudarstvo.
Možni so tudi prehodi s starega študijskega programa Rudarstva in geotehnologija (VSŠ in UNI) ter novega prvostopenjskega
bolonjskega programa Geotehnologija in rudarstvo UN.
Vloge za prehod obravnava Senat NTF, ki lahko študentu v celoti prizna letnike ali semestre v novem programu ali prizna nekatere
izpite ali druge študijske obveznosti (pri kreditno ovrednotenih programih, tudi kreditne točke) prejšnjega programa, ter določi
diferencialne izpite in druge študijske obveznosti, ki so potrebne za vpis v določen letnik oziroma dokončanje študija v novem
programu.
Vpisna mesta
Geotehnologija in rudarstvo VS (2. letnik) – program prve
stopnje
Geotehnologija in rudarstvo VS (3. letnik) – program prve
stopnje

Redni

Izredni

2

-

2

-

ODDELEK ZA KEMIJSKO IZOBRAŽEVANJE IN INFORMATIKO Nazaj na kazalo NTF Nazaj na kazalo
Glej tekst razpisa pri Pedagoški fakulteti Ljubljana.

ODDELEK ZA MATERIALE IN METALURGIJO

Nazaj na kazalo NTF Nazaj na kazalo
Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 470-45-00 n.c., (01) 470-46-07 študentski referat
Spletna stran : www.ntf.uni-lj.si/omm
Informativno mesto: Aškerčeva 12, predavalnica P-5 (mestna avtobusa št. 1 in 6).
Oddelek izvaja univerzitetni študijski program prve stopnje Inženirstvo materialov in visokošolski strokovni študijski
program prve stopnje Metalurške tehnologije.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE INŽENIRSTVO MATERIALOV
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Inženirstvo materialov se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov;
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Inženirstvo materialov – univerzitetni program

Redni
50

Izredni
30

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
Za vpis se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za diplomante oziroma
za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Naravoslovnotehniško fakulteto od 1. do 17. septembra
2012.
Mogoč je prehod iz drugih univerzitetnih in visokošolskih strokovnih študijskih programov v univerzitetni študijski program prve
stopnje Inženirstvo materialov. Študent, ki želi preiti na univerzitetni študijski program Inženirstvo materialov, vloži prošnjo z
dokazili o opravljenih obveznostih na dosedanjem študiju in dokazilo o izpolnjevanju pogojev za vpis na študijski program. Vključi
se v tisti letnik, za katerega izpolnjuje prehodne pogoje po tem programu, pri čemer mora opraviti vse tiste izpite, ki so specifični za
ta program. O prošnji za prehod odloča Senat NTF UL ali organ, ki ga določi Senat fakultete.
Študenti visokošolskega strokovnega programa Metalurške tehnologije, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetne študijske
programe prve stopnje, lahko na podlagi predloženih dokazil preidejo v ustrezni letnik univerzitetnega programa prve stopnje
Inženirstvo materialov. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu. V
primeru prehoda iz študijskega programa za pridobitev visoke strokovne izobrazbe v ta študijski program, mora kandidat izpolnjevati
tudi pogoje za vpis v začetni letnik univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Inženirstvo materialov.
Diplomanti višješolskega programa Metalurške tehnologije, sprejetega pred letom 1994, ki imajo tri leta delovnih izkušenj, lahko
preidejo v tretji letnik. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti pred vpisom. Vpišejo se lahko kandidati, ki so
končali katerikoli štiriletni srednješolski program.
Vpisna mesta
Inženirstvo materialov UN (2. letnik) – program prve stopnje
Inženirstvo materialov UN (3. letnik) – program prve stopnje

Redni
3
3

Izredni
-

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE METALURŠKE TEHNOLOGIJE
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Metalurške tehnologije se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v
kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu,
poklicni maturi oziroma splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta
Redni

Izredni

50

30

Metalurške tehnologije – visokošolski strokovni
program

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
Za vpis se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za diplomante oziroma
za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Naravoslovnotehniško fakulteto od 1. do 17. septembra
2012.
Študent, ki želi preiti na univerzitetni študijski program Metalurške tehnologije, vloži prijavo z dokazili o opravljenih obveznostih na
dosedanjem študiju in dokazilo o izpolnjevanju pogojev za vpis na ta študijski program.
V novem visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Metalurške tehnologije so predvideni prehodi:
- iz novih univerzitetnih študijskih programov prve stopnje (UN) Inženirstvo materialov in sorodnih študijskih programov
(naravoslovje in tehnika),
- iz dodiplomskih univerzitetnih študijskih programov Materiali in metalurgija in s področja sorodnih študijskih programov
(naravoslovje in tehnika), ki so bili sprejeti po letu 1994,
- iz visokošolskih študijskih programov s področja metalurgije in sorodnih študijskih programov (naravoslovje in tehnika), ki so
bili sprejeti pred letom 1994,
- iz novih visokošolskih študijskih programov prve stopnje (VS) s področja metalurgije in sorodnih študijskih programov
(naravoslovje in tehnika),
- iz visokošolskih študijskih programov s področja metalurgije in sorodnih študijskih programov (naravoslovje in tehnika), ki so
bili sprejeti po letu 1994,
- za diplomante višješolskih študijskih programov s področja metalurgije sprejetih pred letom 1994
in
- za diplomante višješolskih strokovnih programov s področja metalurgije, ki so končali šolanje na podlagi Zakona o poklicnem in
strokovnem izobraževanju (Ul RS, št. 12/96).
Študijska komisija Oddelka za materiale in metalurgijo študentu določi pogoje za vpis v višji letnik.
Vpisna mesta
Metalurške tehnologije VS (2. letnik) – program prve stopnje
Metalurške tehnologije VS (3. letnik) – program prve stopnje

Redni
3
3

Izredni
-

ODDELEK ZA TEKSTILSTVO
Nazaj na kazalo NTF Nazaj na kazalo
Snežniška 5, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 200-32-10
E-pošta: info@ntf.uni-lj.si
Spletna stran : www.ntf.uni-lj.si/ot
Informativno mesto: Snežniška 5, velika predavalnica, predavalnica I, predavalnica III in risalnica (mestna avtobusa
št. 1 in 6).
Oddelek za tekstilstvo bo v študijskem letu 2012/2013 izvajal:
univerzitetne študijske programe prve stopnje Načrtovanje tekstilij in oblačil, Grafične in interaktivne komunikacije
ter Oblikovanje tekstilij in oblačil,
visokošolska strokovna študijska programa prve stopnje Proizvodnja tekstilij in oblačil ter Grafična in medijska
tehnika.
UNIVERZITETNA ŠTUDIJSKA PROGRAMA PRVE STOPNJE
NAČRTOVANJE TEKSTILIJ IN OBLAČIL
GRAFIČNE IN INTERAKTIVNE KOMUNIKACIJE
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

Vpisni pogoji
V univerzitetna študijska programa Načrtovanje tekstilij in oblačil ter Grafične in interaktivne komunikacije se lahko
vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov;
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1.6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Načrtovanje tekstilij in oblačil – univerzitetni program
Grafične in interaktivne komunikacije – univerzitetni
program

Redni
45

Izredni
-

55

-

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE OBLIKOVANJE TEKSTILIJ IN OBLAČIL
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Oblikovanje tekstilij in oblačil se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov;
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus likovne nadarjenosti.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
uspeh pri preizkusu likovne nadarjenosti
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

70 % točk,
20 % točk,
10 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
uspeh pri preizkusu likovne nadarjenosti
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

70 % točk,
10 % točk,
10 % točk,
10 % točk.

Preizkus likovne nadarjenosti
Preizkus likovne nadarjenosti obsega preizkus prostoročnega risanja in slikanja človeške figure, preizkus iz oblikovanja
oblačil ter preizkus iz oblikovanja tekstilij in barvne občutljivosti. Preizkus likovne nadarjenosti bo v prvem prijavnem
roku 28. in 29. junija 2012 ob 9. uri v predavalnici II, 1. nadstropje, Snežniška 5, Ljubljana. Vsi kandidati opravljajo
preizkus dva dni. S seboj naj prinesejo: risalni blok A3, vodene ali tempera barvice, svinčnika 2B in 6B in radirko.
Rezultati preizkusa bodo objavljeni na oglasni deski.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem oziroma drugem prijavnem roku na študijskem programu še prosta
mesta, se lahko v drugem oziroma tretjem prijavnem roku prijavijo kandidati, ki so preizkus likovne nadarjenosti
opravili v prvem prijavnem roku. V drugem in tretjem prijavnem roku se preizkus likovne nadarjenosti ne bo
izvajal.
Opravljeni preizkus velja za tekoče študijsko leto.

Vpisna mesta
Oblikovanje tekstilij in oblačil – univerzitetni program

Redni
30

Izredni
-

VISOKOŠOLSKA STROKOVNA ŠTUDIJSKA PROGRAMA PRVE STOPNJE
PROIZVODNJA TEKSTILIJ IN OBLAČIL
GRAFIČNA IN MEDIJSKA TEHNIKA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolska strokovna študijska programa Proizvodnja tekstilij in oblačil ter Grafična in medijska tehnika se lahko
vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno
maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Izredni študij
Izredni študij je organiziran v Ljubljani. Študij je organiziran, če se v program vpiše vsaj 20 kandidatov.
Vpisna mesta
Proizvodnja tekstilij in oblačil – visokošolski strokovni
program
Grafična in medijska tehnika – visokošolski strokovni
program

Redni

Izredni

100

-

60

40

NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA – ODDELEK ZA
GEOTEHNOLOGIJO IN RUDARSTVO
EKONOMSKA FAKULTETA
Informativno mesto:

Nazaj na kazalo

Naravoslovnotehniška fakulteta – Oddelek za geotehnologijo in rudarstvo, Aškerčeva 12,
Ljubljana, predavalnica P-112 (mestna avtobusa št. 1 in 6).

Oddelek za geotehnologijo in rudarstvo Naravoslovnotehniške fakultete skupaj z Ekonomsko fakulteto izvaja
interdisciplinarni univerzitetni študijski program prve stopnje Gospodarsko geoinženirstvo.
INTERDISCIPLINARNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE GOSPODARSKO
GEOINŽENIRSTVO

Nazaj na EF

Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V interdisciplinarni univerzitetni študijski program Gospodarsko geoinženirstvo se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta
matematika ali tuj jezik, če je matematiko že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk;

Vpisna mesta
Gospodarsko geoinženirstvo – univerzitetni program

Redni
30

Izredni
-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
Za vpis se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za diplomante oziroma
za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Naravoslovnotehniško fakulteto od 1. do 17. septembra
2012.
Kandidati vlogi priložijo dokazila o opravljenih obveznostih na dosedanjem študiju in dokazilo o izpolnjevanju pogojev za vpis na ta
študijski program.
Prehod v prvostopenjski UN program Gospodarsko geoinženirstvo iz sorodnih univerzitetnih prvostopenjskih programov je možen,
če kandidat/ka izpolnjuje pogoje za vpis v prvostopenjski UN program Gospodarsko geoinženirstvo.
Vloge za prehod obravnava Senat NTF, ki lahko študentu v celoti prizna letnike ali semestre v novem programu ali prizna nekatere
izpite ali druge študijske obveznosti (pri kreditno ovrednotenih programih, tudi kreditne točke) prejšnjega programa, ter določi
diferencialne izpite in druge študijske obveznosti, ki so potrebne za vpis v določen letnik oziroma dokončanje študija v novem
programu.
Vpisna mesta
Gospodarsko geoinženirstvo UN (2. letnik) – program prve
stopnje
Gospodarsko geoinženirstvo UN (3. letnik) – program prve
stopnje

Redni

Izredni

2

-

2

-

PEDAGOŠKA FAKULTETA

Nazaj na kazalo

Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 589-22-00, 589-22-37, 589-22-01
Informativno mesto: Kardeljeva ploščad 16 (mestni avtobusi št. 6, 8 in 20).
Fakulteta izvaja enopredmetne univerzitetne študijske programe prve stopnje Razredni pouk, Socialna pedagogika,
Specialna in rehabilitacijska pedagogika ter Likovna pedagogika.
Univerzitetni študijski program prve stopnje Dvopredmetni učitelj, ki ima predmetna področja Biologija, Fizika,
Gospodinjstvo, Kemija, Matematika, Računalništvo in Tehnika, fakulteta izvaja skupaj s Fakulteto za matematiko in
fiziko (področje Fizika), Naravoslovnotehniško fakulteto (področje Kemija), Fakulteto za kemijo in kemijsko
tehnologijo (področje Kemija) ter Biotehniško fakulteto (področje Biologija).
Fakulteta izvaja tudi visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Predšolska vzgoja.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI PRVE STOPNJE
RAZREDNI POUK
SOCIALNA PEDAGOGIKA
SPECIALNA IN REHABILITACIJSKA PEDAGOGIKA
Trajanje študija
Študij traja 4 leta in obsega 240 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V navedene študijske programe se lahko vpiše, kdor je opravil splošno maturo ali je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli
štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta
Razredni pouk – univerzitetni program
Socialna pedagogika – univerzitetni program
Specialna in rehabilitacijska pedagogika – univerzitetni
program

Redni
95
40

Izredni
30
30

40

30

Izredni študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 30 kandidatov.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE DVOPREDMETNI UČITELJ
V študijskem letu 2012/2013 kandidat lahko ob prijavi izbira med naslednjimi vezavami smeri: Biologija –
Gospodinjstvo, Biologija – Kemija, Fizika – Kemija, Fizika – Matematika, Fizika – Računalništvo, Fizika – Tehnika,
Gospodinjstvo – Kemija, Matematika – Tehnika, Matematika – Računalništvo ter Računalništvo – Tehnika.
Trajanje študija
Študij traja 4 leta in obsega 240 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Dvopredmetni učitelj se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov,
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Redni

Izredni

30
30
10
30
8
8
15
45
15
15

15
-

Dvopredmetni učitelj – univerzitetni program
- Biologija – Gospodinjstvo
- Biologija – Kemija
- Fizika – Kemija
- Fizika – Matematika
- Fizika – Računalništvo
- Fizika – Tehnika
- Gospodinjstvo – Kemija
- Matematika – Računalništvo
- Matematika – Tehnika
- Računalništvo – Tehnika
Izredni študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 12 kandidatov.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE LIKOVNA PEDAGOGIKA
Trajanje študija
Študij traja 4 leta in obsega 240 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Likovna pedagogika se lahko vpiše, kdor je opravil splošno maturo ali je pred 1. 6.
1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus likovne nadarjenosti.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
uspeh pri preizkusu likovne nadarjenosti
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

80 % točk,
10 % točk,
10 % točk.

Preizkus likovne nadarjenosti
Preizkus likovne nadarjenosti v prvem prijavnem roku bo 27. junija 2012.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku na študijskem programu še prosta mesta, bo preizkus
likovne nadarjenosti v drugem prijavnem roku 12. septembra 2012.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v tretjem prijavnem roku na študijskem programu še razpisana vpisna mesta,
se lahko v tretjem prijavnem roku prijavijo kandidati, ki so preizkus likovne nadarjenosti opravili v prvem ali drugem
roku. V tretjem prijavnem roku se preizkus likovne nadarjenosti ne bo izvajal.
Opravljeni preizkus velja samo za tekoče leto.
Vpisna mesta
Likovna pedagogika – univerzitetni program

Redni
30

Izredni
-

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE PREDŠOLSKA VZGOJA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Predšolska vzgoja se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil zaključni izpit ali poklicno maturo v srednješolskih programih vzgojitelj predšolskih otrok in
zdravstveni tehnik,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal drugi štiriletni srednješolski program..

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
Vpisna mesta
Predšolska vzgoja – visokošolski strokovni program

Redni
45

Izredni študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 30 kandidatov.

Izredni
60

60 % točk,
40 % točk.

PRAVNA FAKULTETA

Nazaj na kazalo

Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 420-31-00
Spletna stran: www.pf.uni-lj.si
Informativno mesto: Poljanski nasip 2, predavalnica 1. letnika.
Fakulteta izvaja program za pridobitev univerzitetne pravne izobrazbe.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE PRAVO
Trajanje študija
Študij traja 4 leta in obsega 240 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Pravo se lahko vpiše kdor je opravil splošno maturo ali je pred 1. 6. 1995 končal
katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Izredni študij
Fakulteta organizira posebne oblike študija za izredne študente.
Vpisna mesta
Pravo – univerzitetni program

Redni
320

Izredni
160

TEOLOŠKA FAKULTETA

Nazaj na kazalo

Poljanska c. 4, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 434-58-18, 434-58-20
E-pošta: referat@teof.uni-lj.si
Spletna stran: www.teof.uni-lj.si
Informativni mesti:
Ljubljana, Poljanska c. 4,
Maribor, Slovenska ul. 17, tel. (059) 080-132, (059) 080-133.
Fakulteta organizira enoviti magistrski študijski program druge stopnje Teologija, univerzitetni študijski program prve
stopnje Teološke in religijske študije, univerzitetni dvopredmetni študijski program prve stopnje Teološke študije (v
sodelovanju s Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani) ter skupni univerzitetni dvopredmetni študijski program prve
stopnje Teološke študije (skupaj s Filozofsko fakulteto Univerze v Mariboru in Fakulteto za naravoslovje in matematiko
Univerze v Mariboru).
ENOVITI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE TEOLOGIJA
Trajanje študija
Študij traja 5 let in obsega 300 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V enoviti magistrski študijski program Teologija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov;
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Teologija – enoviti magistrski študijski program

Redni
50

Izredni
20

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE TEOLOŠKE IN RELIGIJSKE ŠTUDIJE
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Teološke in religijske študije se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov;
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a), b) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta
Redni

Izredni

50
30

20
20

Teološke in religijske študije – univerzitetni program
- Ljubljana
- Maribor

UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE TEOLOŠKE ŠTUDIJE
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 90 kreditnih točk po ECTS.
Študijske povezave
V študijskem letu 2012/2013 so mogoče povezave z dvopredmetnimi študijskimi programi Filozofske fakultete
Univerze v Ljubljani, ki je matična fakulteta.
Vpisni pogoji
V univerzitetni dvopredmetni študijski program Teološke študije se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov;
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

60 % točk,
40 % točk;
40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Redni

Izredni

40

20

Teološke študije – univerzitetni dvopredmetni program
- Ljubljana

SKUPNI UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE TEOLOŠKE ŠTUDIJE
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 90 kreditnih točk po ECTS.
Študijske povezave
V študijskem letu 2012/2013 so mogoče povezave z dvopredmetnimi študijskimi programi Filozofske fakultete
Univerze v Mariboru ter Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, ki sta matični fakulteti.
Vpisni pogoji
V skupni univerzitetni študijski program Teološke študije se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov;
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Teološke študije – skupni univerzitetni dvopredmetni
program (Maribor)
- povezave s Filozofsko fakulteto UM
- povezave s Fakulteto za naravoslovje in matematiko
UM

Redni

Izredni

20

10

15

10

VETERINARSKA FAKULTETA

Nazaj na kazalo

Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 477-91-00, 477-91-05
E-pošta: dekanat@vf.uni-lj.si
Spletna stran: www.vf.uni-lj.si
Informativno mesto: Cesta v Mestni log 47, klinična predavalnica (mestni avtobusi št. 1, 9 in 19).
Fakulteta izvaja enoviti magistrski študijski program druge stopnje Veterinarstvo.
ENOVITI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE VETERINARSTVO
Trajanje študija
Študij traja 6 let in obsega skupaj 360 kreditnih točk.
Vpisni pogoji
V enoviti magistrski študijski program Veterinarstvo se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v srednješolskem programu veterinarski tehnik in izpit iz maturitetnega predmeta
kemija, če je kandidat ta predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz biologije ali fizike; izbrani predmet ne
sme biti predmet, ki ga je že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri enem od naravoslovnih predmetov pri splošni maturi (fizika, kemija, biologija)

60 % točk,
30 % točk,
10 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk;

kandidati iz točke c) glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz fizike, kemije in biologije pri zaključnem izpitu ali v zadnjem letniku
srednje šole, ko se je predmet predaval
Vpisna mesta
Veterinarstvo – enoviti magistrski študijski program

Redni
60

Izredni
-

20 % točk,
40 % točk,
40 % točk.

ZDRAVSTVENA FAKULTETA

Nazaj na kazalo

Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 300-11-11
Spletna stran: www.zf.uni-lj.si
Informativno mesto: Zdravstvena pot 5 (mestni avtobusi št. 2, 5, 11, 13, 20).
Fakulteta izvaja univerzitetni študijski program prve stopnje Sanitarno inženirstvo in visokošolske strokovne študijske
programe prve stopnje Babištvo, Delovna terapija, Fizioterapija, Laboratorijska zobna protetika, Ortotika in protetika,
Radiološka tehnologija ter Zdravstvena nega.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE SANITARNO INŽENIRSTVO
Nazaj na kazalo ZF

Nazaj na kazalo

Trajanje študija
Študij traja 4 leta in obsega 240 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Sanitarno inženirstvo se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov;
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

60 % točk,
40 % točk;
50 % točk,
40 % točk,
10 % točk;

kandidati iz toče c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

40 % točk,
60 % točk.

Vpisna mesta
Sanitarno inženirstvo – univerzitetni program

Redni
45

Izredni
-

VISOKOŠOLSKA STROKOVNA ŠTUDIJSKA PROGRAMA PRVE STOPNJE
BABIŠTVO
ZDRAVSTVENA NEGA

Nazaj na kazalo ZF

Nazaj na kazalo

Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolska strokovna študijska programa Babištvo in Zdravstvena nega se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni
izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta
Babištvo – visokošolski strokovni program
Zdravstvena nega – visokošolski strokovni program

Redni
30
90

Izredni
60

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE DELOVNA TERAPIJA
Nazaj na kazalo ZF

Nazaj na kazalo

Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Delovna terapija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo ali zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri slovenskem in tujem jeziku v 3. in 4. letniku srednje šole

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

Vpisna mesta
Delovna terapija – visokošolski strokovni program

Redni
60

Izredni
-

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE FIZIOTERAPIJA
Nazaj na kazalo ZF

Nazaj na kazalo

Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Fizioterapija se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli
štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Zdravniško potrdilo
Izbrani kandidati bodo morali predložiti zdravniško potrdilo specialista medicine dela o zdravstveni sposobnosti
opravljanja del in nalog diplomiranega/e fizioterapevta/ke.
Vpisna mesta
Fizioterapija – visokošolski strokovni program

Redni
60

Izredni
-

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE LABORATORIJSKA ZOBNA PROTETIKA
Nazaj na kazalo ZF Nazaj na kazalo
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Laboratorijska zobna protetika se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit
v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.

Vsi kandidati morajo opraviti praktični izpit iz ročnih spretnosti.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
praktični izpit iz ročnih spretnosti
splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

70 % točk,
15 % točk,
15 % točk.

Praktični izpit iz ročnih spretnosti
Praktični izpit iz ročnih spretnosti bo v prvem prijavnem roku 27. junija 2012.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku na študijskem programu še prosta mesta, bo
praktični izpit iz ročnih spretnosti v drugem prijavnem roku 12. septembra 2012.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v drugem prijavnem roku na študijskem programu še razpisana vpisna mesta,
se lahko v tretjem prijavnem roku prijavijo kandidati, ki so praktični izpit iz ročnih spretnosti opravili v prvem ali
drugem roku. V tretjem prijavnem roku se praktični izpit iz ročnih spretnosti ne bo izvajal.
Opravljeni praktični izpit iz ročnih spretnosti velja samo za tekoče leto.
Izpit je sestavljen iz treh delov:
1. del: risanje (papir, svinčnik);
2. del: modeliranje z različnimi materiali: Oblikovanje konkavne in konveksne površine ter površin različnih naklonov
– oblike različnih površin so združene v enem liku;
3. del: oblikovanje z različnimi materiali: Oblikovanje po obodnici izbranega lika z odvzemanjem materiala,
Oblikovanje pravokotne in polkrožne stopnice v več nivojih z odvzemanjem materiala, Oblikovanje žlebičev
različnih dimenzij po širini in globini z odvzemanjem materiala.
Preizkus traja predvidoma 7 ur. Med posameznimi sklopi je 15-minutni odmor. Kandidati naloge izdelajo samostojno.
Kandidat lahko preizkus iz ročnih spretnosti opravlja samo enkrat v tekočem razpisnem postopku.
Podrobnejše informacije kandidati dobijo v referatu Zdravstvene fakultete (tel. 01 300 11 24).
Vpisna mesta
Laboratorijska zobna protetika – visokošolski
strokovni program

Redni

Izredni

30

-

VISOKOŠOLSKA STROKOVNA ŠTUDIJSKA PROGRAMA PRVE STOPNJE
ORTOTIKA IN PROTETIKA
RADIOLOŠKA TEHNOLOGIJA

Nazaj na kazalo ZF

Nazaj na kazalo

Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolska strokovna študijska programa Ortotika in protetika ter Radiološka tehnologija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo ali zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri enem od predmetov (matematika, fizika ali kemija) v 3. in 4. letniku srednje šole

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

Zdravniško potrdilo
Kandidati, ki bodo sprejeti v študijski program Radiološka tehnologija, bodo morali predložiti potrdilo specialista
medicine dela o sposobnosti opravljanja del in nalog diplomiranega inženirja radiološke tehnologije.

Vpisna mesta
Ortotika in protetika – visokošolski strokovni program
Radiološka tehnologija - visokošolski strokovni
program

Redni
30

Izredni
-

40

-

VPISNA MESTA ZA NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
NA UNIVERZI V LJUBLJANI
Nazaj na kazalo
(točka XIV splošnega dela Razpisa za vpis)
VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Redni
Izredni
Študijski program
EKONOMSKA FAKULTETA
Izredni študij/Študij na daljavo
Visoka poslovna šola VS (2., 3. letnik) – program Število vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest v 1.
prve stopnje
letnik Visoke poslovne šole.
FAKULTETA ZA ARHITEKTURO
Redni
Izredni
Arhitektura (5. letnik) – program druge stopnje
70
FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE
Analitska politologija UN (2., 3. in 4. letnik) - program prve stopnje
5
Analitska sociologija UN (2., 3. in 4. letnik) - program prve stopnje
5
Družboslovna informatika UN (2., 3. in 4. letnik) - program prve stopnje
5
Evropske študije – družboslovni vidiki UN (2., 3. in 4. letnik) - program
5
prve stopnje
Komunikologija – medijske in komunikacijske študije UN (2., 3. in 4.
5
letnik) - program prve stopnje
Komunikologija - tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi UN (2., 3. in 4.
5
letnik) - program prve stopnje
Kulturologija UN (2., 3. in 4. letnik) - program prve stopnje
5
Mednarodni odnosi UN (2., 3. in 4. letnik) - program prve stopnje
5
Novinarstvo UN (2., 3. in 4. letnik) - program prve stopnje
5
Politologija – analiza politik in javna uprava UN (2., 3. in 4. letnik) 5
program prve stopnje
Politologija – obramboslovje UN (2., 3. in 4. letnik) - program prve stopnje
5
Sociologija – kadrovski menedžment UN (2.,3. in 4. letnik) - program prve
5
stopnje
Družboslovna informatika VS (2. in 3. letnik) - program prve stopnje
5
FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO
Biokemija UN (2. in 3. letnik) - program prve stopnje
3
Kemija UN (2. in 3. letnik) – program prve stopnje
3
Kemijsko inženirstvo UN (2. in 3. letnik) – program prve stopnje
3
Tehniška varnost UN (2. in 3. letnik) – program prve stopnje
3
3
Kemijska tehnologija VS (2. in 3. letnik) – program prve stopnje
3
3
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO
Pedagoška matematika (3. letnik) - program druge stopnje
5
Matematika UN (3. letnik) – program prve stopnje
10
Finančna matematika UN (2. letnik) – program prve stopnje
10
FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET
Prometna tehnologija in transportna logistika VS (2. letnik) – program prve
20
7
stopnje
Navtika VS (2. letnik) – program prve stopnje
10
3
Ladijsko strojništvo VS (2. letnik) – program prve stopnje
10
3
Tehnologija prometa UN (3. letnik) – program prve stopnje
15
10
Prometna tehnologija in transportna logistika VS (3. letnik) – program prve
20
10
stopnje
Navtika VS (3. letnik) – program prve stopnje
10
10
Ladijsko strojništvo VS (3. letnik) – program prve stopnje
10
10
FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO
Socialno delo UN (4. letnik) – stari program
100
FAKULTETA ZA UPRAVO
Uprava VS (2. letnik) – program prve stopnje
- Ljubljana
30
30
- Žalec
30
30
Uprava VS – Ljubljana (3. letnik) – program prve stopnje
30
MEDICINSKA FAKULTETA
Medicina(2. in 3. letnik) – program druge stopnje
2
Dentalna medicina (2. in 3. letnik) – program druge stopnje
1
NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA
Redni
Izredni
Geologija UN (2. letnik) – program prve stopnje
3
Geologija UN (3. letnik) – program prve stopnje
3
Geotehnologija in rudarstvo UN (2. letnik) – program prve stopnje
2
Geotehnologija in rudarstvo UN (3. letnik) – program prve stopnje
2
-

VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
Geotehnologija in rudarstvo VS (2. letnik) – program prve stopnje
Geotehnologija in rudarstvo VS (3. letnik) – program prve stopnje
Inženirstvo materialov UN (2. letnik) – program prve stopnje
Inženirstvo materialov UN (3. letnik) – program prve stopnje
Metalurške tehnologije VS (2. letnik) – program prve stopnje
Metalurške tehnologije VS (3. letnik) – program prve stopnje
NTF in EF
Gospodarsko geoinženirstvo UN (2. letnik) – program prve stopnje
Gospodarsko geoinženirstvo UN (3. letnik) – program prve stopnje

Redni

Izredni

2
2
3
3
3
3

-

2
2

-

VPISNA MESTA ZA VZPOREDNI ŠTUDIJ IN ŠTUDIJ DIPLOMANTOV NA
UNIVERZI V LJUBLJANI
Nazaj na kazalo
(točka XIV splošnega dela Razpisa za vpis)
VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
AKADEMIJA ZA GLASBO
Glasbena umetnost UN
Glasbena pedagogika UN
AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE,
RADIO, FILM IN TELEVIZIJO
Dramaturgija in scenske umetnosti
UN
Dramska igra UN
Film in televizija UN
- Filmska in televizijska režija
- Filmsko in televizijsko snemanje
- Filmska in televizijska montaža
Gledališka režija UN
AKADEMIJA ZA LIKOVNO
UMETNOST IN OBLIKOVANJE
Slikarstvo - smer Slikarstvo UN
Kiparstvo UN
Konserviranje in restavriranje
likovnih del UN
Industrijsko in unikatno oblikovanje
UN
- Industrijsko oblikovanje
- Unikatno oblikovanje
Oblikovanje vizualnih komunikacij
UN
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
Biotehnologija UN
Kmetijstvo – agronomija UN
Kmetijstvo – agronomija in
hortikultura VS
Biologija UN
Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri
UN
Gozdarstvo VS
Krajinska arhitektura UN
Lesarstvo UN
Tehnologije lesa in vlaknatih
kompozitov VS
Kmetijstvo – zootehnika UN
Kmetijstvo – živinoreja VS
Mikrobiologija UN
Živilstvo in prehrana UN
EKONOMSKA FAKULTETA
Univerzitetna poslovna in ekonomska
šola UN
Visoka poslovna šola VS
- Ljubljana
- študijska središča zunaj Ljubljane
FAKULTETA ZA
ARHITEKTURO
Arhitektura – enoviti magistrski
študijski program
Urbanizem UN

Redni

Izredni

5
3
2

2
2
-

9

-

2

-

2

-

1
1
1
2

-

7

-

1
1

-

1

-

1
1

-

2

-

35
3
3

-

4

-

2

-

2

-

2
1
2

-

4

-

3
3
2
4
43

30

27

10

16
-

10
10

9

-

6

-

3

-

VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
FAKULTETA ZA DRUŽBENE
VEDE
Analitska politologija UN
Analitska sociologija UN
Družboslovna informatika UN
Evropske študije – družboslovni
vidiki UN
Komunikologija – medijske in
komunikacijske študije UN
Komunikologija – tržno
komuniciranje in odnosi z javnostmi
UN
Kulturologija UN
Mednarodni odnosi UN
Novinarstvo UN
Politologija – analiza politik in javna
uprava UN
Politologija – obramboslovje UN
Sociologija – kadrovski menedžment
UN
Družboslovna informatika VS
FAKULTETA ZA
ELEKTROTEHNIKO
Elektrotehnika UN
Aplikativna elektrotehnika VS
Multimedijske komunikacije (Nova
Gorica) VS
FAKULTETA ZA FARMACIJO
Farmacija - enoviti magistrski
študijski program
Laboratorijska biomedicina UN
Kozmetologija UN
FAKULTETA ZA
GRADBENIŠTVO IN
GEODEZIJO
Gradbeništvo UN
Operativno gradbeništvo VS
Vodarstvo in komunalno inženirstvo
UN
Geodezija in geoinformatika UN
Tehnično upravljanje nepremičnin
VS
FAKULTETA ZA KEMIJO IN
KEMIJSKO TEHNOLOGIJO
Kemija UN
Kemijsko inženirstvo UN
Biokemija UN
Tehniška varnost UN
Kemijska tehnologija VS
FAKULTETA ZA
MATEMATIKO IN FIZIKO
Matematika UN
Finančna matematika UN

Redni

Izredni

26

-

2
2
2

-

2

-

2

-

2

-

2
2
2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

12

-

5
5

-

2

-

9

-

5

-

2
2

-

20

-

8
5

-

3

-

2

-

2

-

17

5

2
4
2
3
6

2
3

24

5

4
4

-

VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
Pedagoška matematika – enoviti
magistrski študijski program
Praktična matematika VS
Fizika UN
Meteorologija z geofiziko UN
Fizikalna merilna tehnika VS
FAKULTETA ZA POMORSTVO
IN PROMET
Tehnologija prometa UN
Prometna tehnologija in transportna
logistika VS
Navtika VS
Ladijsko strojništvo VS
FAKULTETA ZA
RAČUNALNIŠTVO IN
INFORMATIKO
Računalništvo in informatika UN
Računalništvo in informatika VS
FAKULTETA ZA
RAČUNALNIŠTVO IN
FAKULTETA ZA
MATEMATIKO IN FIZIKO
Računalništvo in matematika UN
FAKULTETA ZA SOCIALNO
DELO
Socialno delo UN
VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
Strojništvo UN
Strojništvo VS
- Ljubljana
- Novo mesto
- Portorož
- Nova Gorica
- Celje
FAKULTETA ZA ŠPORT
Kineziologija UN
Športna vzgoja UN
Športno treniranje UN
FAKULTETA ZA UPRAVO
Uprava UN
Uprava VS
- Ljubljana
- Žalec
- Sežana
- študijska središča
FAKULTETA ZA UPRAVO IN
FAKULTETA ZA
RAČUNALNIŠTVO IN
INFORMATIKO
Upravna informatika UN
FILOZOFSKA FAKULTETA
UN enopredmetni programi
Anglistika
Antični in humanistični študiji
Arheologija
Bibliotekarstvo in informatika

Redni

Izredni

2

-

3
6
2
3

1
2
1
1

12

5

2

1

5

2

3
2

1
1

16

-

9
7

-

3

-

3

-

2

-

2

-

Redni

Izredni

41
15

7
-

15
3
3
6
3
3
26
10

3
2
2
8
2
2
4
9
4

10
3
3
-

5
-

3

-

3
79
47
3
1
2
3

-

VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
Etnologija in kulturna antropologija
Filozofija
Francistika z romanistiko
Geografija
Germanistika
Japonologija
Medjezikovno posredovanje
- usmeritev slovenščina-angleščinanemščina
- usmeritev slovenščina-angleščinafrancoščina
- usmeritev slovenščina-angleščinaitalijanščina
Muzikologija
Pedagogika in andragogika
Primerjalna književnost in literarna
teorija
Psihologija
Sinologija
Slovenistika
Sociologija kulture
Umetnostna zgodovina
Zahodnoslovanski študiji
Zgodovina
UN dvopredmetni programi
Anglistika
Bohemistika
Etnologija in kulturna antropologija
Filozofija
Francistika
Geografija
Grški jezik, književnost in kultura
Italijanski jezik in književnost
Japonologija
Južnoslovanski študiji
Kulture Vzhodne Azije
Latinski jezik, književnost in kultura
Nemcistika
Pedagogika in andragogika
Polonistika
Primerjalna književnost in literarna
teorija
Primerjalno jezikoslovje
Primerjalno slovansko jezikoslovje
Rusistika
Slovakistika
Slovenistika
Sociologija
Splošno jezikoslovje
Španski jezik in književnost
Umetnostna zgodovina
Zgodovina
MEDICINSKA FAKULTETA
Medicina – enoviti magistrski
študijski program
Dentalna medicina – enoviti
magistrski študijski program

Redni

Izredni

3
2
1
3
2
2

-

2

-

1

-

1

-

2
3

-

1

-

3
2
3
2
2
1
2
32
3
2
1
4
3
3
1
3
1
2
2
1
3
2
2

-

3

-

3
1
2
2
4
5
3
2
2
4
3

-

2

-

1

-

VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
NARAVOSLOVNO
TEHNIŠKA FAKULTETA
Geologija UN
Geotehnologija in rudarstvo UN
Geotehnologija in rudarstvo VS
Inženirstvo materialov UN
Metalurške tehnologije VS
Načrtovanje tekstilij in oblačil UN
Grafične in interaktivne komunikacije
UN
Oblikovanje tekstilij in oblačil UN
Proizvodnja tekstilij in oblačil VS
Grafična in medijska tehnika VS
NTF – ODDELEK ZA
GEOTEHNOLOGIJO IN
RUDARSTVO TER
EKONOMSKA FAKULTETA
Gospodarsko geoinženirstvo UN
PEDAGOŠKA FAKULTETA
Razredni pouk UN
Socialna pedagogika UN
Specialna in rehabilitacijska
pedagogika UN
Dvopredmetni učitelj UN
- Biologija – Gospodinjstvo
- Biologija – Kemija
- Fizika – Kemija
- Fizika – Matematika
- Fizika – Računalništvo
- Fizika – Tehnika
- Gospodinjstvo – Kemija

Redni

Izredni

28

2

3
2
2
3
3
2

-

3

-

2
5
3

2

2

-

2
27
5
2

-

2

-

2
2
1
2
1
1
1

-

VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
- Matematika – Tehnika
- Matematika – Računalništvo
- Računalništvo – Tehnika
Likovna pedagogika UN
Predšolska vzgoja VS
PRAVNA FAKULTETA
Pravo UN
TEOLOŠKA FAKULTETA
Teologija – enoviti magistrski
program
Teološke in religijske študije UN
- Ljubljana
- Maribor
Teološke študije – dvopredmetni UN
program
- Ljubljana
Teološke študije – skupni UN
dvopredmetni program
- Maribor
VETERINARSKA FAKULTETA
Veterinarstvo – enoviti magistrski
študijski program
ZDRAVSTVENA FAKULTETA
Babištvo VS
Delovna terapija VS
Fizioterapija VS
Laboratorijska zobna protetika VS
Ortotika in protetika VS
Radiološka tehnologija VS
Sanitarno inženirstvo UN
Zdravstvena nega VS

Redni

Izredni

1
2
1
2
2
10
10
11

10
10
4

3

1

3
3

1
1

2

1

2
3

1
-

3

-

20
2
3
3
2
2
2
2
4

4
4

VPISNA MESTA ZA SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA
IN TUJCE (DRŽAVLJANE DRŽAV NEČLANIC EVROPSKE UNIJE) NA
UNIVERZI V LJUBLJANI
Nazaj na kazalo
(točka XI splošnega dela Razpisa za vpis)
VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
AKADEMIJA ZA GLASBO
Glasbena umetnost UN
Glasbena pedagogika UN
AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE,
RADIO, FILM IN TELEVIZIJO
Dramaturgija in scenske umetnosti
UN
Dramska igra UN
Film in televizija - UN
Gledališka režija UN
AKADEMIJA ZA LIKOVNO
UMETNOST IN OBLIKOVANJE
Slikarstvo - smer Slikarstvo UN
Kiparstvo UN
Konserviranje in restavriranje
likovnih del UN
Industrijsko in unikatno -oblikovanje
UN
- Industrijsko oblikovanje
- Unikatno oblikovanje
Oblikovanje vizualnih komunikacij
UN
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
Biotehnologija UN
Kmetijstvo – agronomija UN
Kmetijstvo – agronomija in
hortikultura VS
Biologija UN
Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri
UN
Gozdarstvo VS
Krajinska arhitektura UN
Lesarstvo UN
Tehnologije lesa in vlaknatih
kompozitov VS
Kmetijstvo – zootehnika UN
Kmetijstvo – živinoreja VS
Mikrobiologija UN
Živilstvo in prehrana UN
EKONOMSKA FAKULTETA
Univerzitetna poslovna in ekonomska
šola UN
Visoka poslovna šola VS
- Ljubljana
- študijska središča zunaj Ljubljane
FAKULTETA ZA
ARHITEKTURO
Arhitektura – enoviti magistrski
študijski program
Urbanizem UN

Redni

Izredni

5
3
2

2
2
-

5

-

1

-

1
2
1

-

10

-

1
1

-

1

-

3
1

-

3

-

31
3
3

-

4

-

2

-

2

-

2
2
-

-

1

-

3
3
2
4
85

100

53

60

32
-

40
-

10

-

7

-

3

-

VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
FAKULTETA ZA DRUŽBENE
VEDE
Analitska politologija UN
Analitska sociologija UN
Družboslovna informatika UN
Evropske študije – družboslovni
vidiki UN
Komunikologija – medijske in
komunikacijske študije UN
Komunikologija – tržno
komuniciranje in odnosi z javnostmi
UN
Kulturologija UN
Mednarodni odnosi UN
Novinarstvo UN
Politologija – analiza politik in javna
uprava UN
Politologija – obramboslovje UN
Sociologija – kadrovski menedžment
UN
Družboslovna informatika VS
FAKULTETA ZA
ELEKTROTEHNIKO
Elektrotehnika UN
Aplikativna elektrotehnika VS
Multimedijske komunikacije Nova
Gorica VS
FAKULTETA ZA FARMACIJO
Farmacija – enoviti magistrski
študijski program
Laboratorijska biomedicina UN
Kozmetologija UN
FAKULTETA ZA
GRADBENIŠTVO IN
GEODEZIJO
Gradbeništvo UN
Operativno gradbeništvo VS
Vodarstvo in komunalno inženirstvo
UN
Geodezija in geoinformatika UN
Tehnično upravljanje nepremičnin VS
FAKULTETA ZA KEMIJO IN
KEMIJSKO TEHNOLOGIJO
Kemija UN
Kemijsko inženirstvo UN
Biokemija UN
Tehniška varnost UN
Kemijska tehnologija VS

Redni

Izredni

26

-

2
2
2

-

2

-

2

-

2

-

2
2
2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

23

-

8
12

-

3

-

8

-

4

-

2
2

-

20

-

8
5

-

3

-

2
2

-

17

5

2
4
2
3
6

2
3

VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
FAKULTETA ZA
MATEMATIKO IN FIZIKO
Matematika UN
Finančna matematika UN
Pedagoška matematika – enoviti
magistrski študijski program
Praktična matematika VS
Fizika UN
Meteorologija z geofiziko UN
Fizikalna merilna tehnika VS
FAKULTETA ZA POMORSTVO
IN PROMET
Tehnologija prometa UN
Prometna tehnologija in transportna
logistika VS
Navtika VS
Ladijsko strojništvo VS
FAKULTETA ZA
RAČUNALNIŠTVO IN
INFORMATIKO
Računalništvo in informatika UN
Računalništvo in informatika VS
FAKULTETA ZA
RAČUNALNIŠTVO IN
FAKULTETA ZA
MATEMATIKO IN FIZIKO
Računalništvo in matematika UN
FAKULTETA ZA SOCIALNO
DELO
Socialno delo UN
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
Strojništvo UN
Strojništvo VS
- Ljubljana
- Novo mesto
- Portorož
- Nova Gorica
- Celje
FAKULTETA ZA ŠPORT
Kineziologija UN
Športna vzgoja UN
Športno treniranje UN
FAKULTETA ZA UPRAVO
Uprava UN
Uprava - VS
- Ljubljana
- Žalec
- Sežana
- študijska središča
FAKULTETA ZA UPRAVO IN
FAKULTETA ZA
RAČUNALNIŠTVO IN
INFORMATIKO
Upravna informatika UN

Redni

Izredni

24

5

4
4

-

2

-

3
6
2
3

1
2
1
1

20

7

3

1

9

3

5
3

2
1

16

-

9
7

-

3

-

3

-

2

2

2
41
15

2
7
-

15
3
3
6
2
4
26
10

3
2
2
6
2
4
9
4

10
3
3
-

5
-

2

-

2

-

VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
FILOZOFSKA FAKULTETA
UN enopredmetni programi
Anglistika
Antični in humanistični študiji
Arheologija
Bibliotekarstvo in informatika
Etnologija in kulturna antropologija
Filozofija
Francistika z romanistiko
Geografija
Germanistika
Japonologija
Medjezikovno posredovanje
- usmeritev slovenščina-angleščinanemščina
- usmeritev slovenščina-angleščinafrancoščina
- usmeritev slovenščina-angleščinaitalijanščina
Muzikologija
Pedagogika in andragogika
Primerjalna književnost in literarna
teorija
Psihologija
Sinologija
Slovenistika
Sociologija kulture
Umetnostna zgodovina
Zahodnoslovanski študiji
Zgodovina
UN dvopredmetni programi
Anglistika
Bohemistika
Etnologija in kulturna antropologija
Filozofija
Francistika
Geografija
Grški jezik, književnost in kultura
Italijanski jezik in književnost
Japonologija
Južnoslovanski študiji
Kulture Vzhodne Azije
Latinski jezik, književnost in kultura
Nemcistika
Pedagogika in andragogika
Polonistika
Primerjalna književnost in literarna
teorija
Primerjalno jezikoslovje
Primerjalno slovansko jezikoslovje
Rusistika
Slovakistika
Slovenistika
Sociologija
Splošno jezikoslovje
Španski jezik in književnost
Umetnostna zgodovina
Zgodovina

Redni

Izredni

137
84
5
1
3
6
5
3
2
5
4
2

19
10
1
1
1
-

4

1

2

-

2

-

3
6

3

2

-

6
4
6
4
3
2
4
53
7
2
3
6
5
5
1
5
1
4
4
1
5
4
2

2
1
9
2
2
1
1
2
-

6

-

2
1
4
2
7
9
3
4
3
9

1
2
1
2
3

VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
MEDICINSKA FAKULTETA
Medicina - enoviti magistrski
študijski program
Dentalna medicina - enoviti
magistrski študijski program
NARAVOSLOVNO
TEHNIŠKA FAKULTETA
Geologija UN
Geotehnologija in rudarstvo UN
Geotehnologija in rudarstvo VS
Inženirstvo materialov UN
Metalurške tehnologije VS
Načrtovanje tekstilij in oblačil UN
Grafične in interaktivne komunikacije
UN
Oblikovanje tekstilij in oblačil UN
Proizvodnja tekstilij in oblačil VS
Grafična in medijska tehnika VS
NTF – ODDELEK ZA
GEOTEHNOLOGIJO IN
RUDARSTVO TER
EKONOMSKA FAKULTETA
Gospodarsko geoinženirstvo UN
PEDAGOŠKA FAKULTETA
Razredni pouk UN
Socialna pedagogika UN
Specialna in rehabilitacijska
pedagogika UN
Dvopredmetni učitelj UN
- Biologija – Gospodinjstvo
- Biologija – Kemija
- Fizika – Kemija
- Fizika – Matematika
- Fizika – Računalništvo

Redni

Izredni

2

-

1

-

1

-

28

2

3
2
2
3
3
2

-

3

-

2
5
3

2

2

-

2
27
5
2

-

2

-

2
2
1
2
1

-

VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
- Fizika – Tehnika
- Gospodinjstvo – Kemija
- Matematika – Tehnika
- Matematika – Računalništvo
- Računalništvo – Tehnika
Likovna pedagogika UN
Predšolska vzgoja VS
PRAVNA FAKULTETA
Pravo UN
TEOLOŠKA FAKULTETA
Teologija – enoviti magistrski
program
Teološke in religijske študije UN
- Ljubljana
- Maribor
Teološke študije – dvopredmetni UN
program
- Ljubljana
Teološke študije – skupni UN
dvopredmetni program
- Maribor
VETERINARSKA FAKULTETA
Veterinarstvo – enoviti magistrski
študijski program
ZDRAVSTVENA FAKULTETA
Babištvo VS
Delovna terapija VS
Fizioterapija VS
Laboratorijska zobna protetika VS
Ortotika in protetika VS
Radiološka tehnologija VS
Sanitarno inženirstvo UN
Zdravstvena nega VS

Redni

Izredni

1
1
1
2
1
2
2
10
10
11

10
10
4

3

1

3
3

1
1

2

1

2
3

1
-

3

-

20
2
3
3
2
2
2
2
4

4
4

UNIVERZA V MARIBORU

Nazaj na kazalo

Preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti članic Univerze v Mariboru v prvem
prijavnem roku
Visokošolski zavod – program
Fakulteta za gradbeništvo – Arhitektura
Pedagoška fakulteta – Glasbena pedagogika
Pedagoška fakulteta – Likovna pedagogika
Pedagoška fakulteta – Razredni pouk
Pedagoška fakulteta – Predšolska vzgoja
Pedagoška fakulteta – Športno treniranje

Datum preizkusa
26. 6. 2012
28. ali 29. 6. 2012
28. 6. ali 2. 7. 2012
29. 6. ali 2. 7. 2012
29. 6. ali 2. 7. 2012
29. 6. ali 2. 7. 2012

Veljavnost opravljenih preizkusov
samo za tekoče leto
trajna
trajna
trajna
trajna
samo za tekoče leto

Preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti članic Univerze v Mariboru v drugem
prijavnem roku
Če bodo po končanem prvem prijavnem roku izbirnega postopka za posamezni študijski program ostala še prosta mesta,
bodo preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti v drugem prijavnem roku za kandidate:
ki bodo po sklepu visokošolskega zavoda lahko opravljali preizkus v jesenskem roku,
ki se bodo prijavili na morebitna prosta mesta za drugi rok,
tuje državljane, ki bi se želeli prijaviti na prosta mesta.
Visokošolski zavod – program
Fakulteta za gradbeništvo – Arhitektura
Pedagoška fakulteta – Glasbena pedagogika
Pedagoška fakulteta – Likovna pedagogika
Pedagoška fakulteta – Razredni pouk
Pedagoška fakulteta – Predšolska vzgoja
Pedagoška fakulteta – Športno treniranje

Datum preizkusa
11. 9. 2012
10. 9. 2012
10. 9. 2012
11. 9. 2012
11. 9. 2012
11. 9. 2012

Preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti članic Univerze v Mariboru v tretjem
prijavnem roku
Če bodo po končanem drugem prijavnem roku izbirnega postopka za posamezni študijski program še razpisana vpisna
mesta, bodo preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti v tretjem prijavnem roku:
Visokošolski zavod – program
Fakulteta za gradbeništvo – Arhitektura
Pedagoška fakulteta – Glasbena pedagogika
Pedagoška fakulteta – Likovna pedagogika
Pedagoška fakulteta – Razredni pouk
Pedagoška fakulteta – Predšolska vzgoja
Pedagoška fakulteta – Športno treniranje

Datum preizkusa
ni preizkusov
8. 10. 2012
8. 10. 2012
ni preizkusov
ni preizkusov
ni preizkusov

EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA

Nazaj na kazalo
Razlagova 14, 2000 Maribor
Tel.: (02) 229-00-00
Spletna stran: www.epf.uni-mb.si
Informativno mesto: Razlagova 14, tel.(02) 229-02-09 univerzitetni študij in (02) 229-02-03 visokošolski strokovni
študij.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE EKONOMSKE IN POSLOVNE VEDE
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Študijske usmeritve
Študijski program ima naslednje usmeritve: Ekonomija, Elektronsko poslovanje, Finance in bančništvo, Management in
organizacija poslovanja, Marketing, Mednarodna poslovna ekonomija, Podjetništvo, Računovodstvo, revizija in
davščine.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Ekonomske in poslovne vede se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov:
matematika, tuji jezik, geografija, sociologija, zgodovina, psihologija, ekonomija; izbrani predmet ne sme biti
predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letnik
uspeh pri maturitetnem predmetu

20 % točk,
40 % točk,
40 % točk.

Izredni študij
Univerzitetni študijski program (Ekonomske in poslovne vede) fakulteta izvaja kot redni in izredni študij.
Izredni študij se izvaja samo na sedežu fakultete, če je vpisanih v 1. letnik oziroma na posamezne smeri v višjih letnikih
najmanj 30 študentov.
Kandidati za izredni študij morajo pred vpisom nakazati na račun 01100-6090124275 prispevek za kritje stroškov
študija za eno študijsko leto.
Vpisna mesta
Ekonomske in poslovne vede – univerzitetni program

Redni
220

Izredni
70

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE POSLOVNA EKONOMIJA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Študijske usmeritve
Študijski program Poslovna ekonomija ima naslednje usmeritve: Ekonomika in upravljanje javnega sektorja,
Management z dvema moduloma: Splošni management in Informacijski management, Marketing, Mednarodni
management z dvema moduloma: Mednarodno poslovanje in Poslovna logistika ter Podjetništvo, Poslovne finance in
bančništvo, Računovodstvo in davščine, Turizem.

Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Poslovna ekonomija se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v
kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letnik

60 % točk,
40 % točk.

Izredni študij
Visokošolski strokovni program Poslovna ekonomija fakulteta izvaja kot redni in izredni študij. Izredni študij je
organiziran na sedežu fakultete, če je vpisanih v 1. letnik oziroma na posamezno smer v višjih letnikih najmanj 30
študentov.
Kandidati za izredni študij morajo pred vpisom nakazati na račun 01100-6090124275 prispevek za kritje stroškov
študija za eno študijsko leto.
Vpisna mesta
Poslovna ekonomija – visokošolski strokovni program

Redni
270

Izredni
70

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
VPIS V 2. LETNIK
Za vpis v 2. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Ekonomsko-poslovno fakulteto od 1.
do 17. septembra 2012.
Usmeritve študija
Ekonomika in upravljanje javnega sektorja, Management z dvema moduloma: Splošni management in Informacijski management,
Marketing, Mednarodni management z dvema moduloma: Mednarodno poslovanje in Poslovna logistika ter Podjetništvo, Poslovne
finance in bančništvo, Računovodstvo in davščine, Turizem.
Vpisni pogoji
Študent, ki je diplomiral na višješolskem študijskem programu (ki je bil sprejet po 1. 1. 1994) z ustreznega študijskega področja
(ekonomske, poslovne, upravne, pravne in družboslovne vede) iz drugih visokošolskih zavodov, se lahko vpiše v 2. letnik
visokošolskega študijskega programa Poslovna ekonomija na izbrano študijsko usmeritev. Morebitne dodatne študijske obveznosti iz
1. letnika tega študijskega programa predpiše študentu Komisija za študijske zadeve EPF na osnovi primerjave predmetnika s
predmetnikom višje šole, na kateri je diplomiral. K pisni vlogi za prepis v študijski program mora študent predložiti uradni izpis iz
dosedanjega študijskega programa in potrdilo o izpolnjenih vseh obveznostih na dosedanjem študiju.
Izredni študij
Izredni študij se izvaja na sedežu fakultete.
Študij se bo izvajal, če se bo na usmeritev vpisalo najmanj 15 študentov.
Vpisna mesta
Poslovna ekonomija VS (2. letnik) – program prve stopnje

Redni
20

Izredni
20

VPIS V 3. LETNIK
Za vpis v 3. letnik (ustrezne usmeritve) se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za
vzporedni študij, za diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Ekonomskoposlovno fakulteto od 1. do 17. septembra 2012.
Usmeritve študija
Ekonomika in upravljanje javnega sektorja, Management z dvema moduloma: Splošni management in Informacijski management,
Marketing, Mednarodni management z dvema moduloma: Mednarodno poslovanje in Poslovna logistika ter Podjetništvo, Poslovne
finance in bančništvo, Računovodstvo in davščine, Turizem
Vpisni pogoji
Diplomant, ki je diplomiral na višješolskem študijskem programu s področja ekonomskih, poslovnih, upravnih, pravnih in
družboslovnih ved, ki je bil sprejet pred letom 1994, se lahko vpiše na študij ustrezne usmeritve v 3. letnik visokošolskega
strokovnega programa Poslovna ekonomija. Do zaključka študija mora opraviti izpite pri treh usmeritvenih predmetih iz 2. letnika in
predpisane študijske obveznosti v 3. letniku na izbrani usmeritvi študija. Če se želi vpisati na drugo usmeritev, ki ni identična s
smerjo višješolskega študija, na katero je bil vpisan, mu Komisija za študijske zadeve EPF določi dodatne študijske obveznosti iz 2.
letnika (preizkusi znanja iz temeljnih predmetov usmeritve v 2. letniku ter enega izbirnega predmeta), ki jih mora opraviti do

zaključka študija. K pisni vlogi za vpis v študijski program mora študent predložiti uradni izpis o opravljenih študijskih obveznostih
iz dosedanjega programa.
Fakulteta organizira študij na sedežu fakultete v Mariboru.
Študij se bo izvajal, če se bo vpisalo na smer najmanj 15 študentov.
Vpisna mesta
Poslovna ekonomija VS (3. letnik) – program prve stopnje

Redni
20

Izredni
20

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN
INFORMATIKO

Nazaj na kazalo

Smetanova ul. 17, 2000 Maribor
Tel.: (02) 220-70-20, (02) 220-70-11 – redni študij
(02) 220-70-07 – izredni študij
Spletna stran: www.feri.uni-mb.si
Informativno mesto: Smetanova ul. 17.
Fakulteta izvaja izobraževanje za pridobitev univerzitetne izobrazbe po univerzitetnih študijskih programih prve stopnje
Elektrotehnika, Računalništvo in informacijske tehnologije, Informatika in tehnologije komuniciranja,
Telekomunikacije in Medijske komunikacije ter izobraževanje za pridobitev visoke strokovne izobrazbe po
visokošolskih strokovnih študijskih programih prve stopnje Elektrotehnika, Računalništvo in informacijske tehnologije
ter Informatika in tehnologije komuniciranja.
Fakulteta izvaja tudi interdisciplinarni univerzitetni študijski program prve stopnje Gospodarsko inženirstvo – smer
Elektrotehnika, interdisciplinarni univerzitetni in interdisciplinarni visokošolski strokovni študijski program prve
stopnje Mehatronika ter interdisciplinarni visokošolski strokovni študijski program Informacijska varnost. Vsi podatki o
teh študijskih programih so navedeni v posebnih sklopih tega razpisa.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI PRVE STOPNJE
ELEKTROTEHNIKA
RAČUNALNIŠTVO IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE
INFORMATIKA IN TEHNOLOGIJE KOMUNICIRANJA
TELEKOMUNIKACIJE
MEDIJSKE KOMUNIKACIJE
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Smeri študija
Na univerzitetnem študijskem programu Elektrotehnika so prvi trije semestri enotni, v četrtem semestru pa kandidati
izberejo eno od treh smeri: Avtomatika in robotika, Elektronika, Močnostna elektrotehnika.
Univerzitetni študijski program Računalništvo in informacijske tehnologije je enoten (nima smeri).
Na univerzitetnem študijskem programu Informatika in tehnologije komuniciranja so prvi trije semestri enotni, v
četrtem semestru pa kandidati izberejo eno od dveh smeri: Informacijski sistemi, Tehnologije komuniciranja.
Univerzitetni študijski program Telekomunikacije je enoten (nima smeri).
Na univerzitetnem študijskem programu Medijske komunikacije so prvi trije semestri enotni, v četrtem semestru pa
kandidati izberejo eno od dveh smeri: Medijska produkcija, Vizualna komunikacija.
Vpisni pogoji
V univerzitetne študijske programe Elektrotehnika, Računalništvo in informacijske tehnologije, Informatika in
tehnologije komuniciranja, Telekomunikacije ter Medijske komunikacije se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov;
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Kandidatom s poklicno maturo se priporoča, da opravijo izpit iz enega od naslednjih maturitetnih predmetov:
matematika, tuj jezik, elektrotehnika, računalništvo, fizika ali mehanika.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Elektrotehnika – univerzitetni program
Računalništvo in informacijske tehnologije –
univerzitetni program
Informatika in tehnologije komuniciranja –
univerzitetni program
Telekomunikacije – univerzitetni program
Medijske komunikacije – univerzitetni program

Redni
60

Izredni
-

100

-

80

-

30
60

-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAMI PRVE STOPNJE
VPIS V 2. LETNIK
Za vpis v 2. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko od 1. do 17. septembra 2012.
Diplomanti višješolskega strokovnega študija, ki so končali izobraževanje za pridobitev višješolske strokovne izobrazbe po
programih Elektronika, Elektroenergetika, Telekomunikacije, Mehatronika, Informatika, Multimediji ali po sorodnem programu s
področja tehniških ali naravoslovno-matematičnih ved po Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju in dosegli povprečno oceno
opravljenih obveznosti najmanj 8 ter izpolnjujejo pogoje za vpis v študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, lahko
nadaljujejo izobraževanje za pridobitev univerzitetne izobrazbe tako, da se vpišejo v 2. letnik ustreznega univerzitetnega programa.
Glede na zaključen višješolski strokovni program in izbran univerzitetni program morajo opraviti predpisane diferencialne predmete
iz 1. letnika, nekatere obveznosti na univerzitetnem programu pa se jim priznajo.
Iz višješolskih strokovnih programov Elektronika, Telekomunikacije in Mehatronika so mogoči prehodi na univerzitetne programe
Elektrotehnika, Telekomunikacije in Medijske komunikacije, iz višješolskega strokovnega programa Elektroenergetika na
univerzitetna programa Elektrotehnika in Telekomunikacije, iz višješolskega strokovnega programa Informatika na univerzitetne
programe Računalništvo in informacijske tehnologije, Informatika in tehnologije komuniciranja, Telekomunikacije in Medijske
komunikacije, iz višješolskega strokovnega programa Multimediji pa na univerzitetni program Medijske komunikacije.
Diplomantom drugih višješolskih strokovnih študijskih programov Komisija za študijske zadeve FERI na osnovi predmetnika z
zaključenega programa višje strokovne šole določi, katere diferencialne izpite iz 1. letnika morajo opraviti in katere obveznosti na
univerzitetnem študijskem programu se jim deloma ali v celoti priznajo.
Vpisna mesta
Elektrotehnika UN (2. letnik) – program prve stopnje
Telekomunikacije UN (2. letnik) – program prve stopnje
Računalništvo in informacijske tehnologije UN (2.
letnik) – program prve stopnje
Informatika in tehnologije komuniciranja UN (2. letnik)
– program prve stopnje
Medijske komunikacije UN (2. letnik) – program prve
stopnje

Redni
5
5

Izredni
-

5

-

5

-

Število vpisnih mest je omejeno s
številom vpisnih mest za 1. letnik.

-

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI PRVE STOPNJE
ELEKTROTEHNIKA
RAČUNALNIŠTVO IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE
INFORMATIKA IN TEHNOLOGIJE KOMUNICIRANJA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Smeri študija
Na visokošolskem strokovnem študijskem programu Elektrotehnika je 1. letnik enoten, v 2. letniku kandidati izberejo
eno od štirih smeri: Avtomatika in robotika, Elektronika, Močnostna elektrotehnika, Telekomunikacije.
Visokošolski strokovni študijski program Računalništvo in informacijske tehnologije je enoten (nima smeri).
Na visokošolskem strokovnem študijskem programu Informatika in tehnologije komuniciranja sta prva dva letnika
enotna, v 3. letniku kandidati izberejo eno od treh smeri: Sistemska podpora informatiki in tehnologijam komuniciranja,
Razvoj informacijskih sistemov, Tehnologije multimedijskega komuniciranja.

Vpisni pogoji
V visokošolske strokovne študijske programe Elektrotehnika, Računalništvo in informacijske tehnologije ter
Informatika in tehnologije komuniciranja se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem
srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta
Elektrotehnika – visokošolski strokovni program
Računalništvo in informacijske tehnologije –
visokošolski strokovni program
Informatika in tehnologije komuniciranja –
visokošolski strokovni program

Redni
120

Izredni
40

100

-

100

40

Izredni študij
Center za izredni študij je na sedežu fakultete v Mariboru, Smetanova 17, tel. (02) 220-70-07. Študij na posameznem
programu bo organiziran, če bo prijavljenih vsaj 30 kandidatov.
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAMI PRVE STOPNJE
VPIS V 2. LETNIK
Za vpis v 2. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko od 1. do 17. septembra 2012.
Vpisni pogoji
Diplomanti višješolskega strokovnega študija, ki so končali izobraževanje za pridobitev višješolske strokovne izobrazbe po
programih Elektronika, Elektroenergetika, Telekomunikacije, Mehatronika, Informatika ali po sorodnem programu s področja
tehniških ved po Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju in dosegli povprečno oceno opravljenih obveznosti najmanj 8 ter
izpolnjujejo pogoje za vpis v študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, lahko nadaljujejo izobraževanje tako, da se
vpišejo v 2. letnik ustreznega visokošolskega strokovnega programa. Glede na zaključen višješolski strokovni program in izbran
visokošolski strokovni program morajo opraviti predpisane diferencialne predmete iz 1. letnika, nekatere obveznosti na
visokošolskem programu pa se jim priznajo.
Iz višješolskih strokovnih programov Elektronika, Elektroenergetika, Telekomunikacije in Mehatronika je mogoč prehod na
visokošolski strokovni program Elektrotehnika, iz višješolskega strokovnega programa Informatika pa na visokošolska strokovna
programa Računalništvo in informacijske tehnologije ter Informatika in tehnologije komuniciranja.
Diplomantom drugih višješolskih strokovnih študijskih programov Komisija za študijske zadeve FERI na osnovi predmetnika z
zaključenega programa višje strokovne šole določi, katere diferencialne izpite iz 1. letnika morajo opraviti in katere obveznosti na
visokošolskem strokovnem študijskem programu se jim deloma ali v celoti priznajo.
Vpisna mesta
Redni
Izredni
Elektrotehnika VS (2. letnik) – program prve stopnje
5
5
Računalništvo in informacijske tehnologije VS (2. letnik) –
5
5
program prve stopnje
Informatika in tehnologije komuniciranja VS (2. letnik) –
5
program prve stopnje

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN
INFORMATIKO
FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA
Informativna mesta:

Nazaj na kazalo

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor, Smetanova 17,
Fakulteta za gradbeništvo, Maribor, Smetanova 17,
Fakulteta za strojništvo, Maribor, Smetanova 17.

Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Maribor, Fakulteta za
gradbeništvo Maribor ter Fakulteta za strojništvo Maribor razpisujejo interdisciplinarni univerzitetni študijski program
prve stopnje Gospodarsko inženirstvo.
Namenjen je izobraževanju gospodarskih inženirjev, ki bodo usposobljeni za izvajanje strokovnih, razvojnih in
vodstvenih opravil, ki zahtevajo tehniška, tehnološka in ekonomska znanja, združena z znanji organizacije in
informatike.
Smeri študija
– Elektrotehnika,
– Gradbeništvo,
– Strojništvo.
Kandidati morajo v prijavi navesti smer študija!
INTERDISCIPLINARNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE GOSPODARSKO
INŽENIRSTVO – SMER ELEKTROTEHNIKA
Nazaj na FERI Nazaj na kazalo
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V interdisciplinarni univerzitetni študijski program Gospodarsko inženirstvo – smer elektrotehnika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov;
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Kandidatom s poklicno maturo se priporoča, da opravijo izpit iz enega od maturitetnih predmetov: matematika, tuj
jezik, elektrotehnika, računalništvo, fizika ali mehanika.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Gospodarsko inženirstvo – smer elektrotehnika –
univerzitetni program

Redni

Izredni

30

-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
VPIS V 2. LETNIK
Za vpis v 2. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko od 1. do 17. septembra 2012.
Diplomanti višješolskega strokovnega študija, ki so končali izobraževanje za pridobitev višješolske strokovne izobrazbe po
programih Elektronika, Elektroenergetika, Telekomunikacije, Mehatronika ali po sorodnem programu s področja tehniških ved po

Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju in dosegli povprečno oceno opravljenih obveznosti najmanj 8 ter izpolnjujejo pogoje za
vpis v študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, lahko nadaljujejo izobraževanje za pridobitev univerzitetne izobrazbe
tako, da se vpišejo v 2. letnik univerzitetnega programa Gospodarsko inženirstvo – smer elektrotehnika.
Diplomantom drugih višješolskih strokovnih študijskih programov Komisija za študijske zadeve FERI na osnovi predmetnika z
zaključenega programa višje strokovne šole določi, katere diferencialne izpite iz 1. letnika morajo opraviti in katere obveznosti na
univerzitetnem študijskem programu se jim deloma ali v celoti priznajo.
Vpisna mesta
Gospodarsko inženirstvo – smer elektrotehnika UN (2.
letnik) – program prve stopnje

Redni

Izredni

5

-

INTERDISCIPLINARNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
GOSPODARSKO INŽENIRSTVO – SMER GRADBENIŠTVO

Nazaj na FG

Nazaj na kazalo

Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V interdisciplinarni univerzitetni študijski program Gospodarsko inženirstvo – smer gradbeništvo se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta
matematika oziroma tuj jezik, če je matematiko že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Gospodarsko inženirstvo – smer gradbeništvo –
univerzitetni program

Redni

Izredni

50

-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Za vpis v 2. ali 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za gradbeništvo od 1. do 17.
septembra 2012.
Prehodi med programi so mogoči znotraj univerzitetnih programov I. stopnje FG in drugih fakultet skladno z Zakonom o visokem
šolstvu, Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi. Pri prehodu v dodiplomski univerzitetni študijski program
GING-G (po Bolonjski deklaraciji) iz drugih študijskih programov mora kandidat upoštevati pravila, ki veljajo za način študija, za
katerega se želi vpisati (število vpisnih mest, idr.). Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja
po študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja po novem študijskem programu.
Prehodi so objavljeni v Vlogi za akreditacijo univerzitetnega študijskega programa GING – smer Gradbeništvo na spletni strani
fakultete http://www.fg.uni-mb.si/UserFiles/51/File/Obrazec%202_UN-GING_maj09(1).pdf (točka 4.10).
Pogoje prehoda in obveznosti, ki jih mora opraviti kandidat, določi Komisija za študijske zadeve fakultete.
Prehod z višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994, ter z višješolskih programov po Zakonu o višjem strokovnem
izobraževanju na dodiplomski univerzitetni študijski program Gospodarsko inženirstvo – smer gradbeništvo ni mogoč.
Vpisna mesta
Gospodarsko inženirstvo – smer gradbeništvo UN (2. letnik)
– program prve stopnje
Gospodarsko inženirstvo – smer gradbeništvo UN (3. letnik)
– program prve stopnje

Redni

Izredni

10

-

10

-

INTERDISCIPLINARNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
GOSPODARSKO INŽENIRSTVO – SMER STROJNIŠTVO
Nazaj na kazalo FS

Nazaj na kazalo

Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov študijskega procesa) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V interdisciplinarni univerzitetni študijski program Gospodarsko inženirstvo – smer strojništvo se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov:
mehanika, kemija, matematika, fizika, računalništvo, elektrotehnika, tuj jezik ali likovna teorija; izbrani predmet ne
sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk,

Vpisna mesta
Gospodarsko inženirstvo – smer strojništvo –
univerzitetni program

Redni

Izredni

30

-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Za vpis v 2. ali 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za strojništvo od 1. do 17.
septembra 2012.
Prehodi med programi so mogoči znotraj univerzitetnih programov prve stopnje FS in drugih fakultet skladno z Zakonom o visokem
šolstvu, Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi. Pri prehodu na univerzitetni študijski program prve stopnje
GING-S iz drugih študijskih programov mora kandidat upoštevati pravila, ki veljajo za način študija na študijskem programu, v
katerega se želi vpisati (število vpisnih mest idr.). V kolikor učne vsebine (predmeti in druge sestavine študijskega programa) iz
študentovega dosedanjega študija ne pokrivajo v ustreznem obsegu vsebin univerzitetnega študijskega programa prve stopnje GINGS, v katerega se želi kandidat vpisati, mu lahko Komisija za študijske zadeve FS predpiše dodatne obveznosti iz študijskega programa
in rok, v katerem mora izpolniti te obveznosti kot pogoj za vpis v ustrezni letnik študijskega programa. Kandidat mora izpolniti tudi
druge zahteve, določene s študijskim programom in njegovo izvedbo.
Prehod z univerzitetnih študijskih programov (pred sprejetjem Zakona o visokem šolstvu leta 2004) in z (bolonjskih)
univerzitetnih programov prve stopnje
Študenti univerzitetnih študijskih programov FS ter sorodnih univerzitetnih študijskih programov prve stopnje s področja tehniških in
naravoslovno-matematičnih ved (bolonjskih in tistih, sprejetih pred Zakonom o visokem šolstvu iz leta 2004), se lahko vpišejo v
ustrezni letnik univerzitetnega študijskega programa prve stopnje GING-S, če izpolnjujejo pogoje za vpis in merila za izbiro ob
omejitvi vpisa. Pogoje prehoda določi Komisija za študijske zadeve FS za vsakega kandidata individualno, upoštevajoč strukturo
predmetnikov programov, iz katerih študenti prehajajo, pri čemer lahko kandidatom določi manjkajoče študijske obveznosti, ki jih
morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
Prehod z visokošolskih strokovnih študijskih programov (pred sprejetjem Zakona o visokem šolstvu leta 2004) in z
(bolonjskih) visokošolskih strokovnih programov prve stopnje
Študenti visokošolskih strokovnih študijskih programov FS ter sorodnih visokošolskih strokovnih programov prve stopnje s področja
tehniških in naravoslovno-matematičnih ved (bolonjskih in tistih, sprejetih pred Zakonom o visokem šolstvu iz leta 2004) , se lahko
vpišejo v ustrezni letnik univerzitetnega študijskega programa prve stopnje GING-S, če izpolnjujejo pogoje za vpis in merila za
izbiro ob omejitvi vpisa. Pogoje prehoda določi Komisija za študijske zadeve FS za vsakega kandidata individualno, upoštevajoč
strukturo predmetnikov programov, iz katerih študenti prehajajo, pri čemer lahko kandidatom določi manjkajoče študijske
obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
Prehod z višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994
Diplomanti višješolskih programov tehnične, ekonomske, družboslovne, multimedijske usmeritve, sprejetih pred letom 1994, se
lahko vpišejo v 2. letnik dodiplomskega univerzitetnega študijskega programa prve stopnje GING-S, če so na višješolskih študijskih
programih dosegli povprečno oceno najmanj 8 ter imajo opravljen zaključni izpit, poklicno maturo ali maturo po štiriletnem
srednješolskem programu. Komisija za študijske zadeve kandidatom določi manjkajoče obveznosti prvega letnika programa GING-S

(do največ 60 ECTS), ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu. Na osnovi predmetnika se jim bodo predmeti
podobnih vsebin v celoti ali delno priznali.
Prehod z višješolskih strokovnih študijskih programov po Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju
Diplomanti višješolskega strokovnega študija po Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju se lahko vpišejo v 2. letnik
univerzitetnega študijskega programa prve stopnje, če izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski program. Komisija za
študijske zadeve FS jim določi diferencialne izpite iz znanj, ki jih niso pridobili v predhodnih študijskih programih, in jih morajo
opraviti pred vpisom v 3. letnik. Na osnovi predmetnika višje strokovne šole se jim bodo predmeti podobnih vsebin v celoti ali delno
priznali.
Pri prehodu iz drugih študijskih programov (pred in po Zakonu o visokem šolstvu, sprejetim leta 2004) na dodiplomski univerzitetni
študijski program GING-S mora kandidat predložiti overjeno potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih na študiju na višješolskem
ali visokošolskem zavodu, na katerega je vpisan in uradni izpis iz potrjenih in veljavnih učnih načrtov za predmete in druge vsebine,
pri katerih je opravil študijske obveznosti. V kolikor učne vsebine (predmeti idr. sestavine študijskega programa) iz kandidatovega
dosedanjega študija ne pokrivajo v ustreznem obsegu vsebin v dodiplomskem študijskem programu GING-S (po Bolonjski
deklaraciji), v katero se želi vpisati kandidat, mu lahko komisija za študijske zadeve predpiše dodatne obveznosti iz študijskega
programa in rok, v katerem mora izpolniti te obveznosti kot pogoj za vpis v ustrezni letnik dodiplomskega študijskega programa
GING-S.
Vpisna mesta
Gospodarsko inženirstvo – smer strojništvo UN (2. letnik) –
program prve stopnje
Gospodarsko inženirstvo – smer strojništvo UN (3. letnik) –
program prve stopnje

Redni

Izredni

10

-

10

-

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN
INFORMATIKO
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
Informativni mesti:

Nazaj na kazalo

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor, Smetanova 17,
Fakulteta za strojništvo, Maribor, Smetanova 17.

Fakulteta za strojništvo Maribor ter Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Maribor razpisujeta
interdisciplinarni univerzitetni študijski program prve stopnje Mehatronika in interdisciplinarni visokošolski strokovni
študijski program prve stopnje Mehatronika.
Študijska programa sta namenjena izobraževanju diplomiranih inženirjev mehatronike, ki bodo usposobljeni za
izvajanje strokovnih, razvojnih in vodstvenih opravil, ki zahtevajo znanja s področja elektrotehnike, strojništva in
računalništva z namenom strojegradnje mehatronskih sistemov.
V študijskem letu 2012/2013 bo vpis novincev v interdisciplinarni univerzitetni študijski program prve stopnje
Mehatronika na Fakulteti za strojništvo, vpis novincev v interdisciplinarni visokošolski strokovni študijski program
prve stopnje Mehatronika pa na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko.
INTERDISCIPLINARNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE MEHATRONIKA
Nazaj na FERI Nazaj na FS Nazaj na kazalo
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V interdisciplinarni univerzitetni študijski program Mehatronika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov;
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Kandidatom s poklicno maturo se priporoča, da opravijo izpit iz enega od maturitetnih predmetov: matematika, tuj
jezik, elektrotehnika, računalništvo, fizika ali mehanika.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Mehatronika – univerzitetni program

Redni
40

Izredni
-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Za vpis v 2. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za strojništvo od 1. do 17.
septembra 2012.
Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko od 1. do 17. septembra 2012.
Prehodi med programi so mogoči med programi prve stopnje FERI in FS ter drugih fakultet skladno z Zakonom o visokem šolstvu,
Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi. Študentje, vpisani pred uvedbo novih študijskih programov za
pridobitev izobrazbe, ki imajo pravico do ponavljanja in zaradi postopnega uvajanja novih študijskih programov ne morejo ponavljati
letnika po programu, v katerega so se vpisali, preidejo v nov program pod enakimi pogoji kot študenti novih programov.

Prehod z univerzitetnih študijskih programov (pred sprejetjem Zakona o visokem šolstvu leta 2004) in z (bolonjskih)
univerzitetnih programov prve stopnje
Študentom univerzitetnih študijskih programov FERI in FS ter sorodnih univerzitetnih študijskih programov prve stopnje s področja
tehniških in naravoslovno-matematičnih ved (bolonjskih in tistih, sprejetih pred Zakonom o visokem šolstvu iz leta 2004), ki
izpolnjujejo pogoje za vpis, Komisija za študijske zadeve FERI in FS določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo
diplomirati v novem programu.
Prehod z visokošolskih strokovnih študijskih programov (pred sprejetjem Zakona o visokem šolstvu leta 2004) in iz
(bolonjskih) visokošolskih strokovnih programov prve stopnje
Študentom visokošolskih strokovnih študijskih programov FERI in FS ter sorodnih visokošolskih strokovnih programov prve stopnje
s področja tehniških in naravoslovno-matematičnih ved (bolonjskih in tistih, sprejetih pred Zakonom o visokem šolstvu iz leta 2004),
ki izpolnjujejo pogoje za vpis, Komisija za študijske zadeve FERI in FS določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če
želijo diplomirati v novem programu.
Prehod z višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994
Diplomanti višješolskih programov Elektrotehnika in Strojništvo, sprejetih pred letom 1994, ki imajo že vsaj 3 leta ustreznih
delovnih izkušenj, lahko preidejo v 3. letnik novega univerzitetnega študijskega programa Mehatronika. V tem letniku morajo
opraviti manjkajoče obveznosti iz 1. in 2. letnika (do 30 točk ECTS).
Prehod z višješolskih strokovnih študijskih programov po Zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju
Diplomanti višješolskega strokovnega študija, ki so končali izobraževanje za pridobitev višješolske strokovne izobrazbe po
programih Mehatronika, Elektronika, Strojništvo, Elektroenergetika, Telekomunikacije ali po sorodnem programu s področja
tehniških ved po Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju in dosegli povprečno oceno opravljenih obveznosti najmanj 8 ter
izpolnjujejo pogoje za vpis v študijskih program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, lahko nadaljujejo izobraževanje za pridobitev
univerzitetne izobrazbe tako, da se vpišejo v 2. letnik univerzitetnega programa Mehatronika.
Diplomanti višješolskega strokovnega študija Mehatronika morajo opraviti naslednje diferencialne izpite iz 1. letnika: Matematična
analiza, Materiali I, Materiali II, Tehniška dokumentacija, Linearna algebra, Valovanje in zgradba snovi, Osnove elektrotehnike,
Računalniški praktikum. V 2. letniku se jim prizna izpit Regulacije, v 3. letniku pa izpit Hidravlika in pnevmatika.
Diplomanti višješolskega strokovnega študija Elektronika morajo opraviti naslednje diferencialne izpite iz 1. letnika: Matematična
analiza, Mehanika za mehatroniko, Materiali II, Tehniška dokumentacija, Linearna algebra, Valovanje in zgradba snovi, Osnove
elektrotehnike, Računalniški praktikum. V 2. letniku se jim prizna izpit Regulacije.
Diplomanti višješolskega strokovnega študija Strojništvo morajo opraviti naslednje diferencialne izpite iz 1. letnika: Matematična
analiza, Materiali II, Tehniška dokumentacija, Linearna algebra, Valovanje in zgradba snovi, Meritve v elektrotehniki, Računalniški
praktikum.
Diplomanti višješolskega strokovnega študija Elektroenergetika morajo opraviti naslednje diferencialne izpite iz 1. letnika:
Matematična analiza, Mehanika za mehatroniko, Materiali I, Materiali II, Tehniška dokumentacija, Linearna algebra, Valovanje in
zgradba snovi, Računalniški praktikum. V 2. letniku se jim prizna izpit Regulacije.
Diplomanti višješolskega strokovnega študija Telekomunikacije morajo opraviti naslednje diferencialne izpite iz 1. letnika:
Matematična analiza, Mehanika za mehatroniko, Materiali I, Materiali II, Tehniška dokumentacija, Linearna algebra, Valovanje in
zgradba snovi, Osnove elektrotehnike, Meritve v elektrotehniki, Računalniški praktikum.
Diplomantom drugih višješolskih strokovnih študijskih programov Komisija za študijske zadeve FERI na osnovi predmetnika z
zaključenega programa višje strokovne šole določi, katere diferencialne izpite iz 1. letnika morajo opraviti in katere obveznosti na
univerzitetnem študijskem programu Mehatronika se jim deloma ali v celoti priznajo.
Vpisna mesta
Mehatronika UN (2. letnik) – program prve stopnje
Mehatronika UN (3. letnik) – program prve stopnje

Redni
5
5

Izredni
-

INTERDISCIPLINARNI VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE MEHATRONIKA
Nazaj na FERI Nazaj na FS Nazaj na kazalo
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V interdisciplinarni visokošolski strokovni študijski program Mehatronika se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit
v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Izredni študij
Izredni študij se bo izvajal na sedežu Fakultete za strojništvo v Mariboru, Smetanova 17, tel.: (02) 220-75-05, če bo v
prvi letnik vpisanih najmanj 15 študentov.

Vpisna mesta
Mehatronika – visokošolski strokovni program

Redni
45

Izredni
30

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
VPIS V 2. LETNIK
Za vpis v 2. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za strojništvo od 1. do 17.
septembra 2012.
Prehodi med programi so mogoči znotraj programov prve stopnje fakultet UM skladno z Zakonom o visokem šolstvu in Merili za
prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi. Študenti vpisani pred uvedbo novih študijskih programov za pridobitev
izobrazbe, ki imajo pravico do ponavljanja in zaradi postopnega uvajanja novih študijskih programov ne morejo ponavljati letnika po
programu, v katerega so se vpisali, preidejo v nov program, pod enakimi pogoji kot študenti novih programov.
1. Prehodi iz visokošolskih študijskih programov (pred sprejetjem Zakona o visokem šolstvu iz leta 2004) in iz (bolonjskih)
visokošolskih programov 1. stopnje
Študenti visokošolskih strokovnih študijskih programov Fakultete za strojništvo ali Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in
informatiko ter sorodnih visokošolskih strokovnih študijskih programov prve stopnje s širšega področja tehniških ved, gospodarskega
inženirstva, fizike in matematike, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolske strokovne študijske programe prve stopnje, lahko na
podlagi predloženih dokazil preidejo v ustrezni letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Mehatronika.
Študijska komisija FS in/ali FERI jim določita manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem
programu.
2. Prehodi iz univerzitetnih študijskih programov (pred sprejetjem Zakona o visokem šolstvu iz leta 2004) in iz (bolonjskih)
univerzitetnih programov 1. stopnje
Študenti univerzitetnih študijskih programov Fakultete za strojništvo ali Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ter
sorodnih univerzitetnih študijskih programov prve stopnje s širšega področja tehniških ved, gospodarskega inženirstva, fizike in
matematike, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolske študijske programe prve stopnje, lahko na podlagi predloženih dokazil
preidejo v ustrezni letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Mehatronika. Študijska komisija FS in/ali
FERI jim določita manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
3. Prehodi med višješolskimi programi sprejetimi pred letom 1994 in visokošolskimi programi prve stopnje
Diplomanti višješolskih študijskih programov s širšega področja tehniških ved, sprejetih pred letom 1994, ki imajo najmanj 3 leta
delovnih izkušenj, lahko preidejo v 3. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Mehatronika. Študijska
komisija FS in/ali FERI jim določita manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
4. Prehodi med višješolskimi programi po Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju in visokošolskimi strokovnimi
študijskimi programi prve stopnje
Prehod v 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje je mogoč tudi za diplomante višješolskih študijskih
programov (Zakon o višjem strokovnem izobraževanju) iz sorodnih študijskih programov s širšega področja tehniških ved in
gospodarskega inženirstva, če izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Mehatronika.
Študijska komisija FS in/ali FERI jim določita diferencialne izpite iz znanj, ki jih niso pridobili v predhodnih študijskih programih, in
jih morajo opraviti pred vpisom v 3. letnik.
Vpisna mesta
Mehatronika VS (2. letnik) – program prve stopnje

Redni
5

Izredni
5

FAKULTETA ZA ENERGETIKO

Nazaj na kazalo
Hočevarjev trg 1, 8270 Krško
Enota Velenje: Koroška cesta 62a, 3220 Velenje
E-pošta: fe@uni-mb.si
Spletna stran: www.fe.uni-mb.si
Informativni mesti:
Krško, Hočevarjev trg 1, tel. (07) 620-22-16,
Enota Velenje, Koroška cesta 62a, tel. (03) 777-04-00.
Fakulteta izvaja univerzitetni študijski program prve stopnje Energetika in visokošolski strokovni študijski program
prve stopnje Energetika.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ENERGETIKA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Smeri študija
Učne enote, ki sestavljajo program, se delijo na obvezne in izbirne. Obvezni predmeti so skupni za vse študente in jih
poslušajo v 1. in 2. letniku ter v zimskem semestru 3. letnika. Zadnji, šesti, semester sestavijo študenti sami in sicer
izberejo dva izbirna predmeta iz nabora 26 izbirnih predmetov ter dva modula iz nabora 10 modulov. Študenti izbirajo
med naslednjimi moduli: Hidroenergetski modul 1, Hidroenergetski modul 2, Termoenergetski modul 1,
Termoenergetski modul 2, Jedrski energetski modul 1, Jedrski energetski modul 2, Ekološki modul, Alternativni viri
energije 1, Alternativni viri energije 2, Alternativni viri energije 3.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Energetika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov:
matematika, tuj jezik, elektrotehnika, računalništvo, informatika, fizika ali mehanika; izbrani predmet ne sme biti
predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Redni študij
Fakulteta bo v študijskem letu 2012/2013 izvajala redni študij na sedežu fakultete v Krškem in na enoti v Velenju,
(Koroška cesta 62a). Najmanjše število vpisanih študentov, za katere se bo redni študij na navedenih lokacijah še
izvajal, je 20 v Krškem in 20 v Velenju. Če se bo v posamezni enoti vpisalo manj kot 20 študentov, se bo redni študij
izvajal na lokaciji, kamor bo gravitirala večina vpisanih rednih študentov.
Vpisna mesta
Energetika – univerzitetni program

Redni
50

Izredni
-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Za vpis v 2. in 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za energetiko od 1. do 17.
septembra 2012.
1. Prehodi iz univerzitetnih študijskih programov (pred sprejetjem ZVIS leta 2004) in iz (bolonjskih) univerzitetnih
študijskih programov prve stopnje
Študenti sorodnih UN programov tehničnega in naravoslovnega strokovnega področja (energetika, strojništvo, elektrotehnika,
računalništvo, gradbeništvo, vodarstvo, komunalno inženirstvo, fizika, matematika, kemija, varstvo okolja in komunala, mehatronika,

elektronika, informatika, telekomunikacije, elektroenergetika, rudarstvo in geotehnologija, kmetijstvo oziroma katerikoli študijski
program, primerljiv z naštetimi), ki izpolnjujejo pogoje za vpis v predlagani študijski program, lahko na podlagi predloženih dokazil
preidejo v ustrezni letnik. Določijo se manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
2. Prehodi iz visokošolskih strokovnih študijskih programov (pred sprejetjem ZVIS leta 2004) in iz (bolonjskih) visokošolskih
strokovnih študijskih programov prve stopnje
Študenti sorodnih visokošolskih strokovnih študijskih programov tehničnega in naravoslovnega strokovnega področja (energetika,
strojništvo, elektrotehnika, računalništvo, gradbeništvo, vodarstvo, komunalno inženirstvo, fizika, matematika, kemija, varstvo okolja
in komunala, mehatronika, elektronika, informatika, telekomunikacije, elektroenergetika, rudarstvo in geotehnologija, kmetijstvo
oziroma katerikoli študijski program, primerljiv z naštetimi), ki izpolnjujejo pogoje za vpis v predlagani študijski program, lahko na
podlagi predloženih dokazil preidejo v ustrezni letnik. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želi
diplomirati v novem programu.
3. Prehodi iz višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994
Diplomanti višješolskih programov sprejetih pred letom 1994 iz sorodnih študijskih področij (energetika, strojništvo, elektrotehnika,
računalništvo, gradbeništvo, vodarstvo, komunalno inženirstvo, fizika, matematika, kemija, varstvo okolja in komunala, mehatronika,
elektronika, informatika, telekomunikacije, elektroenergetika, rudarstvo in geotehnologija, kmetijstvo oziroma katerikoli študijski
program, primerljiv z naštetimi) in imajo 3 leta delovnih izkušenj ter izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski program
lahko preidejo v 3. letnik. Do diplomiranja morajo opraviti diferencialne izpite.
4. Prehodi iz višješolskih strokovnih programov po Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju
Prehod v drugi letnik univerzitetnega študijskega programa je mogoč tudi za diplomante višješolskih strokovnih programov (Zakon o
višjem strokovnem izobraževanju) iz sorodnih študijskih področij (energetika, strojništvo, elektrotehnika, računalništvo,
gradbeništvo, vodarstvo, komunalno inženirstvo, fizika, matematika, kemija, varstvo okolja in komunala, mehatronika, elektronika,
informatika, telekomunikacije, elektroenergetika, rudarstvo in geotehnologija, kmetijstvo oziroma katerikoli študijski program,
primerljiv z naštetimi), če izpolnjujejo pogoje za vpis v predlagani študijski program. Do vpisa v 3. letnik morajo opraviti
diferencialne izpite.
O natančnih in konkretnih pogojih za prehode med študijskimi programi bo na osnovi ZVIS in Statuta Univerze v Mariboru ter v
skladu z merili, ki jih določa NAKVIS, na predlog Komisije za študijske zadeve odločal Senat Fakultete za energetiko.
Če bo kandidatov več kot razpisanih mest, bodo kandidati izbrani glede na uspeh v predhodnem študiju (povprečna ocena izpitov 80
%, ocena diplomskega dela 20 %).
Vpisna mesta
Energetika UN (2. letnik) – program prve stopnje
Energetika UN (3. letnik) – program prve stopnje

Redni
10
10

Izredni
-

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ENERGETIKA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Smeri študija
V 3. letniku študent izbere 2 izbirna predmeta ter 6 predmetov v okviru dveh izbranih modulov: Hidroenergetski modul
1, Hidroenergetski modul 2, Termoenergetski modul 1, Termoenergetski modul 2, Jedrski energetski modul 1, Jedrski
energetski modul 2.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Energetika se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli
štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Redni in izredni študij
Fakulteta bo v študijskem letu 2012/2013 izvajala redni študij v Krškem in na enoti v Velenju (Koroška cesta 62a).
Najmanjše število vpisanih študentov, za katere se bo redni študij na navedenih lokacijah še izvajal, je 20 v Krškem in
20 v Velenju. Če se bo v posamezni enoti vpisalo manj kot 20 študentov, se bo redni študij izvajal na lokaciji, kamor bo
gravitirala večina vpisanih rednih študentov.
Fakulteta bo v študijskem letu 2012/2013 izvajala izredni študij v Krškem in na enoti v Velenju (Koroška cesta 62a). Če
se v izredni študijski program vpiše manj kot 20 študentov na posamezni lokaciji, se študij izvaja v mentorski obliki, če
pa se vpiše manj kot 10 študentov na posamezni lokaciji, se študij na tisti lokaciji ne izvaja.
Višina prispevka za izredni študij bo določena in objavljena v začetku julija 2012.

Vpisna mesta
Energetika – visokošolski strokovni program

Redni
70

Izredni
20

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Za vpis v 2. in 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za energetiko od 1. do 17.
septembra 2012.
1. Prehodi iz visokošolskih strokovnih študijskih programov (pred sprejetjem ZVIS leta 2004) in iz (bolonjskih) visokošolskih
strokovnih študijskih programov prve stopnje
Študentom visokošolskih strokovnih programov s področja energetike in sorodnih visokošolskih programov prve stopnje (strojništvo,
elektrotehnika, računalništvo, gradbeništvo, vodarstvo, komunalno inženirstvo, fizika, matematika, kemija, varstvo okolja in
komunala, mehatronika, elektronika, informatika, telekomunikacije, elektroenergetika, rudarstvo in geotehnologija, kmetijstvo
oziroma katerikoli študijski program, primerljiv z naštetimi) se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo
diplomirati v novem programu.
2. Prehodi iz univerzitetnih študijskih programov (pred sprejetjem ZVIS leta 2004) in iz (bolonjskih) univerzitetnih
študijskih programov prve stopnje
Študentom univerzitetnega študijskega programa Fakultete za energetiko in sorodnih univerzitetnih študijskih programov prve
stopnje (strojništvo, elektrotehnika, računalništvo, gradbeništvo, vodarstvo, komunalno inženirstvo, fizika, matematika, kemija,
varstvo okolja in komunala, mehatronika, elektronika, informatika, telekomunikacije, elektroenergetika, rudarstvo in geotehnologija,
kmetijstvo oziroma katerikoli študijski program, primerljiv z naštetimi) se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če
želijo diplomirati v novem programu.
3. Prehodi med visokošolskimi strokovnimi programi prve stopnje in višješolskimi programi sprejetimi pred letom 1994
Diplomanti višješolskih programov, sprejetih pred letom 1994 iz sorodnih študijskih področij (strojništvo, elektrotehnika,
računalništvo, gradbeništvo, vodarstvo, komunalno inženirstvo, fizika, matematika, kemija, varstvo okolja in komunala, mehatronika,
elektronika, informatika, telekomunikacije, elektroenergetika, rudarstvo in geotehnologija, kmetijstvo oziroma katerikoli študijski
program, primerljiv z naštetimi), ki imajo 3 leta ustreznih delovnih izkušenj, lahko preidejo v 3. letnik, pri čemer bodo morali
opraviti diferencialne izpite.
4.

Prehodi med visokošolskimi strokovnimi programi prve stopnje in višješolskimi programi po Zakonu o višjem
strokovnem izobraževanju

Prehod v drugi letnik visokošolskega strokovnega programa prve stopnje je mogoč tudi za diplomante višješolskih študijskih
programov (Zakon o višjem strokovnem izobraževanju) iz sorodnih študijskih področij (strojništvo, elektrotehnika, računalništvo,
gradbeništvo, vodarstvo, komunalno inženirstvo, fizika, matematika, kemija, varstvo okolja in komunala, mehatronika, elektronika,
informatika, telekomunikacije, elektroenergetika, rudarstvo in geotehnologija, kmetijstvo oziroma katerikoli študijski program,
primerljiv z naštetimi), če izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni študijski program prve stopnje. Do vpisa v 3. letnik
morajo opraviti diferencialne izpite.
O natančnih in konkretnih pogojih za prehode med študijskimi programi bo na osnovi ZVIS in statuta Univerze v Mariboru ter v
skladu z merili, ki jih določa NAKVIS, na predlog Komisije za študijske zadeve odločal senat Fakultete za energetiko.
Če bo kandidatov več kot razpisanih mest, bodo kandidati izbrani glede na uspeh v predhodnem študiju (povprečna ocena izpitov 80
%, ocena diplomskega dela 20 %).
Višina prispevka za izredni študij bo določena in objavljena v začetku julija 2012.
Vpisna mesta
Energetika VS (2. letnik) – program prve stopnje
Energetika VS (3. letnik) – program prve stopnje

Redni
10
10

Izredni
20
20

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO

Nazaj na kazalo

Smetanova ul. 17, 2000 Maribor
Tel.: (02) 229-43-06
E-pošta: referat.fg@uni-mb.si
Spletna stran: www.fg.uni-mb.si
Informativno mesto: Smetanova ul. 17.
Fakulteta izvaja univerzitetne študijske programe prve stopnje Gradbeništvo, Prometno inženirstvo in Arhitektura ter
visokošolska strokovna študijska programa prve stopnje Gradbeništvo in Prometni inženirstvo.
Fakulteta izvaja tudi interdisciplinarni univerzitetni študijski program prve stopnje Gospodarsko inženirstvo – smer
gradbeništvo. Vsi podatki o tem študijskem programu so navedeni v posebnem sklopu tega razpisa.
UNIVERZITETNA ŠTUDIJSKA PROGRAMA PRVE STOPNJE
GRADBENIŠTVO
PROMETNO INŽENIRSTVO
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetna študijska programa Gradbeništvo in Prometno inženirstvo se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta
matematika oziroma tuj jezik, če je matematiko že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Gradbeništvo – univerzitetni program
Prometno inženirstvo – univerzitetni program

Redni
60
40

Izredni
-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAMA PRVE STOPNJE
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Za vpis v 2. in 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za gradbeništvo od 1. do 17.
septembra 2012.
Prehodi med programi so mogoči znotraj programov prve univerzitetne stopnje FG UM in drugih fakultet skladno z Zakonom o
visokem šolstvu in Merili za prehode med študijskimi programi. Ob spremembi študijskega programa mora študent upoštevati
pravila, ki veljajo za način študija, v katerega se želi vpisati, kot so npr. število vpisnih mest, plačilo šolnine na izrednem študiju, kraj
izvajanja študijskega procesa idr.. Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja po študijskem
programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja po novem študijskem programu. Prehodi so objavljeni v Vlogi za
akreditacijo univerzitetnega študijskega programa Gradbeništvo na spletni strani fakultete http://www.fg.unimb.si/UserFiles/51/File/UN-G-I-Revised-SVS201206.pdf (točka 4.10) in v Vlogi za akreditacijo univerzitetnega študijskega
programa Prometno inženirstvo na spletni strani fakultete http://www.fg.uni-mb.si/UserFiles/51/File/UN_P_I_v01[1].3_Revised.pdf
(točka 4.10).
Pogoje prehoda in obveznosti, ki jih mora opraviti kandidat, določi Komisija za študijske zadeve fakultete.
Prehod z višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994, ter z višješolskih programov po Zakonu o višjem strokovnem
izobraževanju na dodiplomska univerzitetna študijska programa Gradbeništvo in Prometno inženirstvo ni mogoč.

Vpisna mesta
Redni
10
10
10
10

Gradbeništvo UN (2. letnik) – program prve stopnje
Gradbeništvo UN (3. letnik) – program prve stopnje
Prometno inženirstvo UN (2. letnik) – program prve stopnje
Prometno inženirstvo UN (3. letnik) – program prve stopnje

Izredni
-

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ARHITEKTURA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Arhitektura se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta
matematika oziroma tuj jezik, če je matematiko že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus nadarjenosti.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
uspeh pri preizkusu nadarjenosti
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
20 % točk,
20 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
uspeh pri preizkusu nadarjenosti
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

60 % točk,
15 % točk,
20 % točk,
5 % točk.

Preizkus nadarjenosti
Preizkus nadarjenosti bo izveden s pisno oziroma z risarsko nalogo ter kratkim intervjujem.
Preizkus nadarjenosti v prvem prijavnem roku bo 26. junija 2012.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku na študijskem programu še prosta mesta, bo preizkus
nadarjenosti v drugem prijavnem roku 11. septembra 2012.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v drugem prijavnem roku na študijskem programu še razpisana vpisna mesta,
se lahko v tretjem prijavnem roku prijavijo kandidati, ki so preizkus nadarjenosti opravili v prvem ali drugem roku. V
tretjem prijavnem roku se preizkus nadarjenost ne bo izvajal.
Opravljen preizkus nadarjenosti velja samo za tekoče študijsko leto.
Vpisna mesta
Arhitektura – univerzitetni program

Redni
60

Izredni
-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Za vpis v 2. in 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za gradbeništvo do 5.
marca 2012.
Prehodi med programi so mogoči skladno z Zakonom o visokem šolstvu in Merili za prehode med študijskimi programi. Pri prehodu
v dodiplomski univerzitetni študijski program iz drugih študijskih programov mora kandidat upoštevati pravila, ki veljajo za način
študija, v katerega se želi vpisati (število vpisnih mest, idr.). Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega
izobraževanja po študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja po novem študijskem programu.
Prehodi so objavljeni v Vlogi za akreditacijo univerzitetnega študijskega programa Arhitektura na spletni strani fakultete
http://www.fg.uni-mb.si/UserFiles/51/File/obrazec%202%20-%20ARHITEKTURA%20DODIPLOMSKI%2023_7_09(2).pdf (točka
4.10).
Pogoje prehoda in obveznosti, ki jih mora opraviti kandidat, določi Komisija za študijske zadeve fakultete.
Prehodi iz visokošolskih strokovnih študijskih programov, z višješolskih strokovnih programov izvajanih pred letom 1994, in z
višješolskih programov po Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju na dodiplomski univerzitetni študijski program Arhitektura
niso možni.

Vpisna mesta
Arhitektura UN (2. letnik) – program prve stopnje
Arhitektura UN (3. letnik) – program prve stopnje

Redni
10
10

Izredni
-

VISOKOŠOLSKA STROKOVNA ŠTUDIJSKA PROGRAMA PRVE STOPNJE
GRADBENIŠTVO
PROMETNO INŽENIRSTVO
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Izbirni moduli
Visokošolski strokovni študijski program Gradbeništvo ima štiri module (študent izbere v 3. letniku): Operativno
gradbeništvo, Prometne gradnje, Gradbene konstrukcije, Hidrotehnika.
Visokošolski strokovni študijski program Prometno inženirstvo ima dva modula (študent izbere v 2. letniku): Cestni
promet, Železniški promet.
Če je na posameznem modulu na študijskem programu Gradbeništvo ali na posameznem modulu na študijskem
programu Prometno inženirstvo, ki se izvajata v Celju, vpisanih manj kot 10 študentov, se ti študenti priključijo
študentom (na enakem modulu) na sedežu fakultete v Mariboru.
Vpisni pogoji
V visokošolska strokovna študijska programa Gradbeništvo in Prometno inženirstvo se lahko vpiše, kdor je opravil
zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Izredni študij
Center za izredni študij je v Mariboru, na sedežu Fakultete za gradbeništvo, Smetanova 17, tel. (02) 229-43-10. Izredni
študij bo organiziran, če se bo vpisalo dovolj kandidatov. Če bo na posamezni program vpisanih do vključno 9
kandidatov, se bo izredni študij organiziral mentorsko, če bo vpisanih od vključno 10 ali več kandidatov, pa bodo
organizirana predavanja.
Vpisna mesta
Gradbeništvo – visokošolski strokovni program
- Maribor
- Celje
Prometno inženirstvo – visokošolski strokovni program
- Maribor
- Celje

Redni

Izredni

80
40

20
-

60
40

40
-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAMA PRVE STOPNJE
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Za vpis v 2. in 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za gradbeništvo od 1. do 17.
septembra 2012.
Prehodi so objavljeni v Vlogi za akreditacijo visokošolskega strokovnega študijskega programa Gradbeništvo na spletni strani
fakultete http://www.fg.uni-mb.si/UserFiles/51/File/Obrazec%20t.%202%20-%20VS%20GRADBENITVO(1).pdf (točka 4.10) in v
Vlogi za akreditacijo visokošolskega strokovnega študijskega programa Prometno inženirstvo na spletni strani fakultete
http://www.fg.uni-mb.si/UserFiles/File/Obrazec%20t.%202_VS-PROMETNO%20INENIRSTVO.pdf (točka 4.10).

Vpisna mesta
Gradbeništvo VS (2. letnik) – program prve stopnje
- Maribor
- Celje
Gradbeništvo VS (3. letnik) – program prve stopnje
- Maribor
- Celje
Prometno inženirstvo VS (2. letnik) – program prve stopnje
- Maribor
- Celje
Prometno inženirstvo VS (3. letnik) – program prve stopnje
- Maribor
- Celje

Redni

Izredni

5
5

10
-

5
5

10
-

5
5

10
-

5
5

10
-

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO

Nazaj na kazalo

Smetanova ul. 17, 2000 Maribor
Tel.: (02) 229-44-06
E-pošta: referat.fkkt@uni-mb.si
Spletna stran: http://fkkt.uni-mb.si
Informativno mesto: Smetanova ul. 17.
Fakulteta izvaja izobraževanje za pridobitev univerzitetne izobrazbe po študijskih programih prve stopnje Kemija in
Kemijska tehnologija ter izobraževanje za pridobitev visoke strokovne izobrazbe po študijskem programu Kemijska
tehnologija.
UNIVERZITETNA ŠTUDIJSKA PROGRAMA PRVE STOPNJE
KEMIJA
KEMIJSKA TEHNOLOGIJA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetna študijska programa Kemija in Kemijska tehnologija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta
matematika oziroma tuj jezik, če je matematiko že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Kemija – univerzitetni program
Kemijska tehnologija – univerzitetni program

Redni
30
100

Izredni
-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Za vpis v 2. in 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za kemijo in kemijsko
tehnologijo od 1. do 17. septembra 2012.
Skladno z Zakonom o visokem šolstvu in Merilih za prehode med študijskimi programi se s prehodom 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.
Prehodi iz univerzitetnih študijskih programov (pred sprejetjem ZVIS leta 2004) in iz (bolonjskih) univerzitetnih študijskih
programov prve stopnje
Študentom univerzitetnih študijskih programov Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in sorodnih univerzitetnih študijskih
programov (kemija, kemijska tehnologija, kemijska tehnika, procesna tehnika, biokemijska tehnika, dvopredmetni pedagoški
študijski program kemija in…, dvopredmetni študijski program izobraževalna kemija in...), ki izpolnjujejo pogoje za vpis v
predlagani študijski program, se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
Prehodi iz visokošolskih strokovnih študijskih programov (pred sprejetjem ZVIS leta 2004) in iz (bolonjskih) in visokošolskih
strokovnih študijskih programov prve stopnje
Študenti visokošolskih strokovnih programov Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in sorodnih visokošolskih strokovnih
študijskih programov (kemija, kemijska tehnologija, kemijska tehnika, procesna tehnika in biokemijska tehnika), ki izpolnjujejo
pogoje za vpis v v predlagani študijski program, lahko na podlagi predloženih dokazil preidejo v ustrezni letnik predlaganega
študijskega programa. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.

Prehodi iz višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994
Diplomanti višješolskih programov sprejetih pred letom 1994 iz sorodnih študijskih področij (kemija, kemijska tehnologija, kemijska
tehnika, procesna tehnika in biokemijska tehnika) in imajo 3 leta delovnih izkušenj lahko preidejo v 3. letnik predlaganega
študijskega programa.
Prehodi iz višješolskih strokovnih programov po Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju
Prehodi iz višješolskih strokovnih programov po Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju niso možni.
Vpisna mesta
Kemija UN (2. letnik) – program prve stopnje
Kemija UN (3. letnik) – program prve stopnje
Kemijska tehnologija UN (2. letnik) – program prve stopnje
Kemijska tehnologija UN (3. letnik) – program prve stopnje

Redni
5
5
8
7

Izredni
-

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE KEMIJSKA TEHNOLOGIJA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Kemijska tehnologija se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v
kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Izredni študij
Center za izredni študij je na sedežu fakultete, telefon (02) 229-44-06. Izredni študij bo organiziran, če bo vpisanih
najmanj 10 kandidatov.
Vpisna mesta
Kemijska tehnologija – visokošolski strokovni program

Redni
100

Izredni
30

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Za vpis v 2. in 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za kemijo in kemijsko
tehnologijo od 1. do 17. septembra 2012.
Skladno z Zakonom o visokem šolstvu in Merilih za prehode med študijskimi programi se s prehodom 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.
Prehodi iz univerzitetnih študijskih programov (pred sprejetjem ZVIS leta 2004) in iz (bolonjskih) univerzitetnih študijskih
programov prve stopnje
Študentom univerzitetnih študijskih programov Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in sorodnih univerzitetnih študijskih
programov (kemija, kemijska tehnologija, kemijska tehnika, procesna tehnika, biokemijska tehnika, dvopredmetni pedagoški
študijski program kemija in…, dvopredmetni študijski program izobraževalna kemija in...), ki izpolnjujejo pogoje za vpis v
predlagani študijski program, se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
Prehodi iz visokošolskih strokovnih študijskih programov (pred sprejetjem ZVIS leta 2004) in iz (bolonjskih) in visokošolskih
strokovnih študijskih programov prve stopnje
Študenti visokošolskih strokovnih programov Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in sorodnih visokošolskih strokovnih
študijskih programov (kemija, kemijska tehnologija, kemijska tehnika, procesna tehnika in biokemijska tehnika), ki izpolnjujejo
pogoje za vpis v v predlagani študijski program, lahko na podlagi predloženih dokazil preidejo v ustrezni letnik predlaganega
študijskega programa. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
Prehodi iz višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994
Diplomanti višješolskih programov sprejetih pred letom 1994 iz sorodnih študijskih področij (kemija, kemijska tehnologija, kemijska
tehnika, procesna tehnika in biokemijska tehnika) in imajo 3 leta delovnih izkušenj lahko preidejo v 3. letnik predlaganega
študijskega programa.
Prehodi iz višješolskih strokovnih programov po Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju
Prehodi iz višješolskih strokovnih programov po Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju niso možni.

Vpisna mesta
Kemijska tehnologija VS (2. letnik) – program prve stopnje
Kemijska tehnologija VS (3. letnik) – program prve stopnje

Redni
8
7

Izredni
10

FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE

Nazaj na kazalo

Pivola 10, 2311 Hoče
Tel.: (02) 320-90-00
Spletna stran: www.fk.uni-mb.si/fkbv/
Informativno mesto: Pivola 10, Hoče, tel. (02) 320-90-19.
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede bo v študijskem letu 2012/2013 izvajala na zgoraj navedenem naslovu:
univerzitetni študijski program prve stopnje Kmetijstvo,
visokošolske strokovne študijske programe prve stopnje: Agronomija – okrasne rastline, zelenjava in poljščine,
Biosistemsko inženirstvo, Ekološko kmetijstvo, Vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo ter Živinoreja.
V Murski Soboti na lokaciji Rakičan, Lendavska ul. 3, 9000 Murska Sobota pa se bo v študijskem letu 2012/2013
izvajal visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Management v agroživilstvu in razvoj podeželja.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE KMETIJSTVO
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Kmetijstvo se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov;
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c ) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Kmetijstvo – univerzitetni program

Redni
35

Izredni
-

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI PRVE STOPNJE
AGRONOMIJA – OKRASNE RASTLINE, ZELENJAVA IN POLJŠČINE
BIOSISTEMSKO INŽENIRSTVO
EKOLOŠKO KMETIJSTVO
MANAGEMENT V AGROŽIVILSTVU IN RAZVOJ PODEŽELJA
VINOGRADNIŠTVO, VINARSTVO IN SADJARSTVO
ŽIVINOREJA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V navedene visokošolske strokovne študijske programe se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli
štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta
Agronomija – okrasne rastline, zelenjava in poljščine –
visokošolski strokovni program
Biosistemsko inženirstvo – visokošolski strokovni
program
Ekološko kmetijstvo – visokošolski strokovni program
Management v agroživilstvu in razvoj podeželja –
visokošolski strokovni program (Rakičan)
Vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo – visokošolski
strokovni program
Živinoreja – visokošolski strokovni program

Redni

Izredni

40

-

40

-

30

-

40

-

40

-

35

-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAMA PRVE STOPNJE
VPIS V 3. LETNIK
Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za kmetijstvo in
biosistemske vede od 1. do 17. septembra 2012.
Diplomanti višješolskih programov, sprejetih pred letom 1994 iz sorodnih študijskih področij (biotehniške vede), ki imajo 3 leta
ustreznih delovnih izkušenj, lahko preidejo v 3. letnik. Diplomanti iz drugih strokovnih področij lahko preidejo v 3. letnik, če imajo 5
let delovnih izkušenj, med študijem pa morajo opraviti še diferencialne izpite iz vsebin prvih dveh letnikov glede na manjkajoča
znanja (npr. Botanika, Pedologija, Osnove rastlinske pridelave, Osnove vrtnarstva, Osnove ekološkega kmetijstva,…).
Vpisna mesta
Agronomija – okrasne rastline, zelenjava in poljščine VS (3.
letnik) – program prve stopnje
Ekološko kmetijstvo VS (3. letnik) – program prve stopnje

Redni

Izredni

10

-

10

-

FAKULTETA ZA LOGISTIKO

Nazaj na kazalo

Mariborska cesta 7, 3000 Celje
Tel.: (03) 428-53-02
Spletna stran: fl.uni-mb.si
Informativni mesti:
Celje, Mariborska cesta 7, tel.: (03) 428-53-02,
Krško, Dislocirana enota, Hočevarjev trg 1, tel.: (07) 488-07-44.
Fakulteta izvaja univerzitetni študijski program prve stopnje Logistika sistemov in visokošolski strokovni študijski
program prve stopnje Gospodarska in tehniška logistika.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE LOGISTIKA SISTEMOV
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Logistika sistemov se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov:
matematika, tuj jezik, elektrotehnika, računalništvo, fizika ali mehanika; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga
je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;
60 % točk,
40 % točk.

Redni in izredni študij
Fakulteta za logistiko bo izvajala v študijskem letu 2012/2013 redni študij v Celju in dislocirani enoti v Krškem. V
Krškem se bo redni študij izvajal le, če se bo vpisalo najmanj 30 študentov. Izredni študij se bo izvajal v Celju, v
Krškem pa le, če se bo vpisalo najmanj 25 študentov.
Višina prispevka za izredni študij bo določena in objavljena v začetku julija 2012.
Vpisna mesta
Logistika sistemov – univerzitetni program

Redni
100

Izredni
40

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
VPIS V 3. LETNIK
Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za logistiko od 1. do 17.
septembra 2012.
V 3. letnik univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Logistika sistemov se lahko vpišejo:
a) Diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih pred 1. 1. 1994, tehnične, ekonomske, organizacijske, upravno-pravne,
obramboslovne in varstvoslovne usmeritve ob upoštevanju naslednjih pogojev:
tri leta delovnih izkušenj,
v času študija morajo opraviti diferencialne izpite (če se jim ne priznajo): Organizacija procesa oskrbne verige, Uvod v
logistične tehnike in tehnologije, Optimizacijske metode v logistiki, Matematične metode I, Matematične metode II, Teorija
sistemov.
b) Diplomanti visokošolskih strokovnih študijskih programov tehnične, naravoslovne, ekonomske, organizacijske, upravno-pravne in
obramboslovne usmeritve. Ti kandidati morajo opraviti naslednje diferencialne izpite (če se jim ne priznajo): Organizacija procesa
oskrbne verige, Uvod v logistične tehnike in tehnologije, Optimizacijske metode v logistiki.
c) Diplomanti sorodnih univerzitetnih študijskih programov (pred sprejetjem Zakona o visokem šolstvu 2004 in bolonjskih študijskih
programov prve stopnje) s področja tehnične, naravoslovne, ekonomske, organizacijske, upravne, pravne, obramboslovne
usmeritve (bolonjskih in tistih, sprejetih pred ZVIS 2004), ki izpolnjujejo pogoje za vpis v predlagani študijski program, Komisija
za študijske zadeve FL določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.

Če bo prijav več kot je razpisanih mest, bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno opravljenih obveznosti (izpiti in diploma) v
predhodnem študiju.
Vpisna mesta
Logistika sistemov UN (3. letnik) – program prve stopnje

Redni
10

Izredni
10

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
GOSPODARSKA IN TEHNIŠKA LOGISTIKA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. V šestem semestru
imajo študenti cel semester obvezno praktično usposabljanje.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Gospodarska in tehniška logistika se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni
izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Redni in izredni študij
Fakulteta za logistiko bo izvajala v študijskem letu 2012/2013 redni študij v Celju in dislocirani enoti v Krškem. V
Krškem se bo redni študij izvajal le, če se bo vpisalo najmanj 30 študentov. Izredni študij se bo izvajal na sedežu
fakultete in dislociranih enotah. Na dislociranih enotah se bo študij izvajal, če se bo vpisalo najmanj 25 študentov na
posamezni enoti. Študij na daljavo oziroma e-izobraževanje na izrednem študiju bodo študentje lahko spremljali tudi
drugje, kjer bodo za to zagotovljene ustrezne tehnične možnosti.
Višina prispevka za izredni študij bo določena in objavljena v začetku julija 2012.
Izredni študij se izvaja na sedežu fakultete in na naslednjih dislociranih enotah:
Krško (Hočevarjev trg 1),
Tržič (Šolska ulica 2).
Vpisna mesta
Gospodarska in tehniška logistika – visokošolski
strokovni program

Redni

Izredni

150

75

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
VPIS V 2. LETNIK
Za vpis v 2. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za logistiko od 1. do 17.
septembra 2012.
Diplomanti višješolskega strokovnega študija, ki so končali izobraževanje za pridobitev višješolske strokovne izobrazbe tehnične,
ekonomske, organizacijske, upravno-pravne usmeritve po Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju se lahko vpišejo v 2. letnik
visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Gospodarska in tehniška logistika pod pogoji:
- da so dosegli povprečno oceno opravljenih obveznosti najmanj 8,
- da imajo opravljen zaključni izpit, poklicno maturo ali splošno maturo po štiriletnem srednješolskem programu.
Vsi kandidati morajo v 2. letniku opraviti diferencialne izpite, ki jih določi študijska komisija Senata Fakultete za logistiko.
Če bo prijav več kot je razpisanih mest, bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno obveznosti (izpiti in diploma) v
predhodnem študiju.
Vpisna mesta
Gospodarska in tehniška logistika VS (2. letnik) – program
prve stopnje

Redni

Izredni

10

15

VPIS V 3. LETNIK
Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za logistiko od 1. do 17.
septembra 2012.
V 3. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Gospodarska in tehniška logistika se lahko vpišejo:
a) Diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih pred 1. 1. 1994, tehnične, ekonomske, organizacijske, upravno-pravne,
obramboslovne in varstvoslovne usmeritve ob upoštevanju naslednjih pogojev:
tri leta delovnih izkušenj,
v času študija morajo opraviti diferencialne izpite (če se jim ne priznajo): Kvantitativne metode v logistiki, Osnove logističnih
tehnik in tehnologij, Organizacija logističnih procesov, Osnove matematičnih metod I, Osnove matematičnih metod II, Osnove
teorije sistemov.
b) Diplomanti visokošolskih študijskih programov tehnične, naravoslovne, ekonomske, organizacijske in upravno-pravne usmeritve.
Ti kandidati morajo opraviti naslednje diferencialne izpite (če se jim ne priznajo): Kvantitativne metode v logistiki, Osnove
logističnih tehnik in tehnologij, Organizacija logističnih procesov, Osnove teorije sistemov.
c) Diplomanti univerzitetnih študijskih programov tehnične, naravoslovne, ekonomske, organizacijske, upravno-pravne in
obramboslovne usmeritve. Ti kandidati morajo opraviti naslednje diferencialne izpite (če se jim ne priznajo): Kvantitativne metode
v logistiki, Osnove logističnih tehnik in tehnologij, Organizacija logističnih procesov.
Če bo prijav več kot je razpisanih mest, bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno obveznosti (izpiti in diploma) v
predhodnem študiju.
Vpisna mesta
Gospodarska in tehniška logistika VS (3. letnik) – program
prve stopnje

Redni

Izredni

10

10

FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO

Nazaj na kazalo

Koroška c. 160, 2000 Maribor
Tel.: (02) 229-38-44
E-pošta: dekanat.fnm@uni-mb.si
Spletna stran: www.fnm.uni-mb.si
Informativno mesto: Koroška c. 160
Fakulteta bo v študijskem letu 2012/2013 izvajala štiri enopredmetne univerzitetne študijske programe prve stopnje in
šest univerzitetnih dvopredmetnih študijskih programov prve stopnje.
Trajanje študija
Študij traja tri leta. Enopredmetni univerzitetni študijski programi obsegajo 180 kreditnih točk po ECTS, dvopredmetni
pa 90 kreditnih točk po ECTS (2 x 90 KT = 180 KT).
Vpisna mesta
Univerzitetni programi prve stopnje
Biologija
Ekologija z naravovarstvom
Fizika
Matematika
Univerzitetni dvopredmetni programi
prve stopnje
Izobraževalna biologija
Izobraževalna fizika
Izobraževalna kemija
Izobraževalna matematika
Izobraževalna tehnika
Izobraževalno računalništvo

Redni

Izredni

Redni – povezava s FF UM

40
40
25
50

-

-

20
15
30
25
15
25

-

10
5
15
10
10
10

Študijske povezave dvopredmetnih programov
Univerzitetne dvopredmetne študijske programe prve stopnje je mogoče poljubno vezati v okviru dvopredmetnih
programov Fakultete za naravoslovje in matematiko. To pomeni, da kandidat izmed razpisanih dvopredmetnih
študijskih programov izbere poljubna dva, ki skupaj tvorita celoto. Kandidati, ki se prijavijo za dvopredmetni študijski
program, morajo v prijavi navesti oba izbrana študijska programa kot eno željo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
v univerzitetne dvopredmetne študijske programe sprejeti kandidati, ki bodo uvrščeni na dva programa od katerekoli
dvopredmetne povezave programov s tem, da bo upoštevan vrstni red zapisanih želja.
Študijske povezave dvopredmetnih programov z drugimi fakultetami
Dvopredmetne študijske programe Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru je mogoče vezati z
izbranimi dvopredmetnimi programi Filozofske fakultete Univerze v Mariboru ter Teološke fakultete Univerze v
Ljubljani.
Kandidati, ki se vpisujejo v dvopredmetne študijske programe, ki jih razpisuje Fakulteta za naravoslovje in matematiko
Univerze v Mariboru v vezavi s Filozofsko fakulteto Univerze v Mariboru oziroma v vezavi s Teološko fakulteto
Univerze v Ljubljani, morajo na obeh izbranih dvopredmetnih študijskih programih izpolnjevati pogoje, ki so
predpisani za vpis v prvi letnik.
Vezave so možne z dvopredmetnimi študijskimi programi: Filozofija, Geografija, Madžarski jezik s književnostjo,
Nemški jezik in književnost, Medjezikovne študije – madžarščina, Medjezikovne študije – nemščina, Slovenski jezik in
književnost ter Umetnostna zgodovina, ki jih razpisuje Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru (glej razpis FF UM).
Dvopredmetne študijske programe Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, je mogoče vezati s
skupnim univerzitetnim dvopredmetnim študijskim programom Teološke študije Teološke fakultete Univerze v
Ljubljani (glej razpis TEOF UL).
Matična fakulteta kandidatov, ki se bodo prijavili na vezavo dvopredmetnih študijskih programov Fakultete za
naravoslovje in matematiko UM in Filozofske fakultete UM, bo Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM. V
primeru, da kandidat želi kot matično fakulteto Filozofsko fakulteto UM, lahko to spremeni ob vpisu.

Vzporedni študij in študij diplomantov
Za vzporedni študij in za vpis diplomantov visokošolskih študijskih programov po prejšnjih predpisih, diplomantov
univerzitetnih študijskih programov in visokošolskih strokovnih študijskih programov je namenjenih dodatnih 5 %
vpisnih mest glede na razpisano število mest pri posameznem študijskem programu za vpis v prvi letnik. Za vpis veljajo
objavljeni vpisni pogoji pri posameznem študijskem programu za vpis v prvi letnik. Če bo na posamezni program
prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih mest, bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno osnovnega
oziroma zaključenega študijskega programa.
Študenti Fakultete za naravoslovje in matematiko UM in študenti drugih visokošolskih zavodov lahko po prvem letniku
vzporedno vpišejo univerzitetni enopredmetni študijski program ali poljubno vezavo dvopredmetnega študijskega
programa, če je njihova povprečna ocena v osnovnem študiju enaka ali višja kot 8 (osem).
Za vpis se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/13 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanju študija po merilih za prehode (obrazec DZS 1,71/4), ki ga morajo poslati na
Fakulteto za naravoslovje in matematiko od 1. do 17. septembra 2012.
UNIVERZITETNA ENOPREDMETNA ŠTUDIJSKA PROGRAMA PRVE STOPNJE
BIOLOGIJA
Nazaj na kazalo FNM
EKOLOGIJA Z NARAVOVARSTVOM

Nazaj na kazalo

Vpisni pogoji
V univerzitetna enopredmetna študijska programa Biologija in Ekologija z naravovarstvom se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov;
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je opravil že pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a), b) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
UNIVERZITETNI ENOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE FIZIKA
Nazaj na kazalo FNM

60 % točk,
40 % točk.

Nazaj na kazalo

Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Fizika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov;
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je opravil že pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz matematike v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

20 % točk,
20 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

UNIVERZITETNI ENOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE MATEMATIKA
Nazaj na kazalo FNM
Smeri študija
Ob vpisu v 2. letnik študent izbere smer študija: Splošna matematika ali Uporabna matematika.

Nazaj na kazalo

Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Matematika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta
matematika, če je kandidat ta predmet že opravljal pri poklicni maturi pa izpit iz kateregakoli maturitetnega
predmeta; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je opravil že pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri matematiki v 3. in 4. letniku

60 % točk,
20 % točk,
20 % točk;

kandidati iz točke b) pa glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri matematiki v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

30 % točk,
30 % točk,
20 % točk,
20 % točk.

UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE IZOBRAŽEVALNA BIOLOGIJA
Nazaj na kazalo FNM Nazaj na kazalo
Vpisni pogoji
V univerzitetni dvopredmetni študijski program Izobraževalna biologija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov;
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je opravil že pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a), b) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE IZOBRAŽEVALNA FIZIKA
Nazaj na kazalo FNM Nazaj na kazalo
V univerzitetni dvopredmetni študijski program Izobraževalna fizika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov;
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je opravil že pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) pa glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri matematiki v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

20 % točk,
20 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE IZOBRAŽEVALNA KEMIJA
Nazaj na kazalo FNM Nazaj na kazalo
Vpisni pogoji
V univerzitetni dvopredmetni študijski program Izobraževalna kemija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov;
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je opravil že pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a), b) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

40 % točk,
60 % točk.

UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE IZOBRAŽEVALNA MATEMATIKA
Nazaj na kazalo FNM Nazaj na kazalo
V univerzitetni dvopredmetni študijski program Izobraževalna matematika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov;
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je opravil že pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
uspeh pri matematiki na splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri matematiki v 3. in 4. letniku

30 % točk,
30 % točk,
20 % točk,
20 % točk;

kandidati iz točke b) pa glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri matematiki v 3. in 4. letniku

50 % točk,
25 % točk,
25 % točk.

UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE IZOBRAŽEVALNA TEHNIKA
Nazaj na kazalo FNM Nazaj na kazalo
Vpisni pogoji
V univerzitetni dvopredmetni študijski program Izobraževalna tehnika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov;
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je opravil že pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a), b) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE IZOBRAŽEVALNO
RAČUNALNIŠTVO
Nazaj na kazalo FNM Nazaj na kazalo
V univerzitetni dvopredmetni študijski program Izobraževalno računalništvo se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov;
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je opravil že pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri matematiki v 3. in 4. letniku

60 % točk,
20 % točk,
20 % točk;

kandidati iz točke b) pa glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri matematiki v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

20 % točk,
20 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAMI PRVE STOPNJE
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Za vpis se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za diplomante oziroma
za nadaljevanje študija po merilih za prehode (Obrazec DZS 1,71/4), ki ga morajo poslati na Fakulteto za naravoslovje in
matematiko od 1. do 17. septembra 2012. Priložijo potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih na dosedanjem študiju, potrjene
učne načrte za predmete, pri katerih so opravili študijske obveznosti, in potrdilo, da izpolnjujejo pogoje za vpis v višji letnik na
dosedanjem študiju.
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru na osnovi predmetnika in dokazil o
opravljenih obveznostih iz dosedanjega študija določi, katere obveznosti na univerzitetnem študijskem programu prve stopnje se jim
v celoti ali deloma priznajo in katere dodatne študijske obveznosti morajo opraviti. Če bo v posamezni program prijavljenih več
kandidatov, kot je razpisanih mest, bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno dosedanjega študija.
Kandidati morajo za vpis po merilih za prehode izpolnjevati splošne pogoje in z določbami po merilih za prehode določene pogoje za
vpis na posamezni študijski program.
Če bo v posamezni program prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih mest, bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno
predhodnega študija.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI PRVE STOPNJE
Ekologija z naravovarstvom
Vpisni pogoji
Določbe po merilih za prehode na študijski program Ekologija z naravovarstvom so objavljene na spletni strani fakultete
http://www.fnm.uni-mb.si pod Študij/dodiplomski/študijski programi.
Vpisna mesta
Ekologija z naravovarstvom UN (2. letnik) – program prve
stopnje
Ekologija z naravovarstvom UN (3. letnik) – program prve
stopnje

Redni

Izredni

5

-

5

-

Biologija
Vpisni pogoji
Določbe po merilih za prehode na študijski program Biologija so objavljene na spletni strani fakultete http://www.fnm.uni-mb.si pod
Študij/dodiplomski/študijski programi.
Vpisna mesta
Redni
Izredni
Biologija UN (2. letnik) – program prve stopnje
5
Biologija UN (3. letnik) – program prve stopnje
5
Matematika
Kandidati za vpis v 2. ali 3. letnik študijskega programa Matematika na prijavo obvezno napišejo tudi študijsko smer: Uporabna
matematika ali Splošna matematika.
Vpisni pogoji
Določbe po merilih za prehode na študijski program Matematika so objavljene na spletni strani fakultete http://www.fnm.uni-mb.si
pod Študij/dodiplomski/študijski programi.
Vpisna mesta
Matematika UN (2. letnik) – program prve stopnje
Matematika UN (3. letnik) – program prve stopnje

Redni
10
10

Izredni
-

Fizika
Vpisni pogoji
Določbe po merilih za prehode na študijski program Fizika so objavljene na spletni strani fakultete http://www.fnm.uni-mb.si pod
Študij/dodiplomski/študijski programi.
Vpisna mesta
Fizika UN (2. letnik) – program prve stopnje
Fizika UN (3. letnik) – program prve stopnje

Redni
5
5

Izredni
-

DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI PRVE STOPNJE
Univerzitetne dvopredmetne študijske programe prve stopnje je mogoče poljubno vezati v okviru dvopredmetnih programov
Fakultete za naravoslovje in matematiko. To pomeni, da se kandidat izmed razpisanih dvopredmetnih študijskih programov prijavi na
poljubna dva, ki skupaj tvorita celoto.
Izobraževalna biologija
Vpisni pogoji
Določbe po merilih za prehode na študijski program Izobraževalna biologija so objavljene na spletni strani fakultete
http://www.fnm.uni-mb.si pod Študij/dodiplomski/študijski programi.

Vpisna mesta
Izobraževalna biologija UN (2. letnik) – program prve
stopnje
Izobraževalna biologija UN (3. letnik) – program prve
stopnje

Redni

Izredni

5

-

5

-

Izobraževalna fizika
Vpisni pogoji
Določbe po merilih za prehode na študijski program Izobraževalna fizika so objavljene na spletni strani fakultete
http://www.fnm.uni-mb.si pod Študij/dodiplomski/študijski programi.
Vpisna mesta
Izobraževalna fizika UN (2. letnik) – program prve stopnje
Izobraževalna fizika UN (3. letnik) – program prve stopnje

Redni
5
5

Izredni
-

Izobraževalna kemija
Vpisni pogoji
Določbe po merilih za prehode na študijski program Izobraževalna kemija so objavljene na spletni strani fakultete
http://www.fnm.uni-mb.si pod Študij/dodiplomski/študijski programi.
Vpisna mesta
Izobraževalna kemija UN (2. letnik) – program prve stopnje
Izobraževalna kemija UN (3. letnik) – program prve stopnje

Redni
5
5

Izredni
-

Izobraževalna matematika
Vpisni pogoji
Določbe po merilih za prehode na študijski program Izobraževalna matematika so objavljene na spletni strani fakultete
http://www.fnm.uni-mb.si pod Študij/dodiplomski/študijski programi.
Vpisna mesta
Izobraževalna matematika UN (2. letnik) – program prve
stopnje
Izobraževalna matematika UN (3. letnik) – program prve
stopnje

Redni

Izredni

10

-

10

-

Izobraževalna tehnika
Vpisni pogoji
Določbe po merilih za prehode na študijski program Izobraževalna tehnika so objavljene na spletni strani fakultete
http://www.fnm.uni-mb.si pod Študij/dodiplomski/študijski programi.
Vpisna mesta
Izobraževalna tehnika UN (2. letnik) – program prve stopnje
Izobraževalna tehnika UN (3. letnik) – program prve stopnje

Redni
10
10

Izredni
-

Izobraževalno računalništvo
Vpisni pogoji
Določbe po merilih za prehode na študijski program Izobraževalno računalništvo so objavljene na spletni strani fakultete
http://www.fnm.uni-mb.si pod Študij/dodiplomski/študijski programi.
Vpisna mesta
Izobraževalno računalništvo UN (2. letnik) – program prve
stopnje
Izobraževalno računalništvo UN (3. letnik) – program prve
stopnje

Redni

Izredni

10

-

10

-

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE

Nazaj na kazalo

Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj
Tel.: (04) 237-42-22, 237-42-34
E-pošta: vs@fov.uni-mb.si, un@fov.uni-mb.si
Spletna stran: www.fov.uni-mb.si
Informativno mesto: Kidričeva cesta 55a.
Fakulteta za organizacijske vede bo v študijskem letu 2012/2013 izvajala študijske programe prve stopnje.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI PRVE STOPNJE
ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT POSLOVNIH IN DELOVNIH SISTEMOV
ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT KADROVSKIH IN IZOBRAŽEVALNIH SISTEMOV
ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT INFORMACIJSKIH SISTEMOV
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V navedene univerzitetne študijske programe se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov:
fizika, kemija, biologija, geografija, zgodovina, psihologija, filozofija, sociologija, ekonomija, mehanika,
elektrotehnika, računalništvo ali biotehnologija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri
poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Redni in izredni študij
Predmeti se bodo izvajali do 55 % na daljavo v obliki e-izobraževanja.
Fakulteta za organizacijske vede izvaja redni študij v Kranju.
Izredni študij bo organiziran na sedežu fakultete v Kranju, če se bo v 1. letnik posameznega študijskega programa
vpisalo najmanj 12 študentov. Študijski program bo v višjem letniku izveden v obliki predavanj ali konzultacij, odvisno
od števila vpisanih študentov na predmet.
Višina prispevka za izredni študij bo znana v začetku julija 2012.
Vpisna mesta
Organizacija in management poslovnih in delovnih
sistemov – univerzitetni program
Organizacija in management kadrovskih in
izobraževalnih sistemov – univerzitetni program
Organizacija in management informacijskih sistemov –
univerzitetni program

Redni

Izredni

50

50

50

50

50

50

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAMI PRVE STOPNJE
VPIS V 2. LETNIK
Za vpis v 2. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za organizacijske vede od 1.
do 17. septembra 2012.

Prehodi med višješolskimi strokovnimi programi po Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju in univerzitetnimi
študijskimi programi prve stopnje.
Prehod v drugi letnik univerzitetnega programa prve stopnje je mogoč tudi za diplomante višješolskih strokovnih študijskih
programov (Zakon o višjem strokovnem izobraževanju) iz sorodnih študijskih področij (organizacijske vede, poslovne in upravne
vede, ekonomske vede, družboslovne vede, pravne vede, informacijske vede, tehnične vede), če izpolnjujejo pogoje za vpis v
bolonjski univerzitetni študijski program prve stopnje. Določijo se jim diferencialni izpiti (Organizacijske teorije in osnove
managementa, Računalništvo in informatika, Osnove prava, Management kadrovskih virov, Organizacija poslovnih procesov), ki jih
morajo opraviti pred vpisom v 3. letnik.
Višina prispevka za izredni študij bo znana v začetku julija 2012.
Vpisna mesta
Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov
UN (2. letnik) – program prve stopnje
Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih
sistemov UN (2. letnik) – program prve stopnje
Organizacija in management informacijskih sistemov UN (2.
letnik) – program prve stopnje

Redni

Izredni

10

-

10

15

10

15

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI PRVE STOPNJE
ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT POSLOVNIH IN DELOVNIH SISTEMOV
ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT KADROVSKIH IN IZOBRAŽEVALNIH SISTEMOV
ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT INFORMACIJSKIH SISTEMOV
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V navedene visokošolske strokovne študijske programe se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli
štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Redni in izredni študij
Predmeti se bodo izvajali do 55 % na daljavo v obliki e-izobraževanja.
Fakulteta za organizacijske vede izvaja redni študij v Kranju.
Izredni študij bo organiziran na sedežu fakultete v Kranju, če se bo v 1. letnik posameznega študijskega programa
vpisalo najmanj 12 študentov. Študijski program bo v višjem letniku izveden v obliki predavanj ali konzultacij, odvisno
od števila vpisanih študentov na predmet.
Višina prispevka za izredni študij bo znana v začetku julija 2012.
Vpisna mesta
Organizacija in management poslovnih in delovnih
sistemov – visokošolski strokovni program
Organizacija in management kadrovskih in
izobraževalnih sistemov – visokošolski strokovni
program
Organizacija in management informacijskih sistemov –
visokošolski strokovni program

Redni

Izredni

75

70

75

70

75

70

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAMI PRVE STOPNJE
VPIS V 2. LETNIK
Za vpis v 2. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za organizacijske vede od 1.
do 17. septembra 2012.

Prehodi med visokošolskimi strokovnimi programi prve stopnje in višješolskimi strokovnimi programi po Zakonu o višjem
izobraževanju.
Prehod v drugi letnik visokošolskih strokovnih programov prve stopnje je mogoč tudi za diplomante višješolskih strokovnih
študijskih programov (Zakon o višjem strokovnem izobraževanju) iz sorodnih študijskih področij (organizacijske vede, poslovne in
upravne vede, ekonomske vede, družboslovne vede, pravne vede, informacijske vede, tehnične vede), če izpolnjujejo pogoje za vpis
v bolonjski visokošolski strokovni študijski program prve stopnje. Določijo se jim diferencialni izpiti iz predmetov: Statistika,
Računalništvo in informatika, Osnove organizacije in managementa, Kadrovski management, Osnove ekonomije, ki jih morajo
opraviti pred vpisom v 3. letnik.
Višina prispevka za izredni študij bo znana v začetku julija 2012.
Vpisna mesta
Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov
VS (2. letnik) – program prve stopnje
Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih
sistemov VS (2. letnik) – program prve stopnje
Organizacija in management informacijskih sistemov VS (2.
letnik) – program prve stopnje

Redni

Izredni

10

15

10

15

10

15

VPIS V 3. LETNIK
Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za organizacijske vede od 1.
do 17. septembra 2012.
Prehodi med visokošolskimi strokovnimi programi prve stopnje in višješolskimi programi, sprejetimi pred letom 1994.
Diplomanti višješolskih programov, sprejetih pred letom 1994, iz sorodnih študijskih področij (organizacijske vede, poslovne in
upravne vede, ekonomske vede, družboslovne vede, pravne vede, informacijske vede), ki imajo 3 leta delovnih izkušenj, se lahko
vpišejo v 3. letnik.
Diplomanti iz drugih strokovnih področij se lahko vpišejo v 3. letnik, če imajo 5 let delovnih izkušenj, med študijem pa morajo
opraviti še diferencialni izpit iz predmeta Osnove organizacije in managementa.
Višina prispevka za izredni študij bo znana v začetku julija 2012.
Vpisna mesta
Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov
VS (3. letnik) – program prve stopnje
Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih
sistemov VS (3. letnik) – program prve stopnje
Organizacija in management informacijskih sistemov VS (3.
letnik) – program prve stopnje

Redni

Izredni

-

15

-

15

-

15

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

Nazaj na kazalo

Smetanova ul. 17, 2000 Maribor
Tel.: (02) 220-75-06, 220-75-04
Spletna stran: www.fs.uni-mb.si
Informativno mesto: Smetanova ul. 17.
Fakulteta izvaja izobraževanje za pridobitev univerzitetne izobrazbe po študijskih programih prve stopnje:
Strojništvo,
Gospodarsko inženirstvo – smer strojništvo,
Mehatronika,
Tehniško varstvo okolja,
Oblikovanje in tekstilni materiali
in izobraževanje za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe po študijskih programih prve stopnje:
Strojništvo,
Mehatronika,
Tehnologije tekstilnega oblikovanja.
Vsi podatki o interdisciplinarnih študijskih programih Gospodarsko inženirstvo – smer strojništvo in Mehatronika so
navedeni v posebnem sklopu tega razpisa.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE STROJNIŠTVO

Nazaj na kazalo FS

Nazaj na kazalo

Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Smeri študija
Na univerzitetnem študijskem programu Strojništvo sta prva dva letnika enotna. V tretjem letniku pa študenti izbirajo
eno od treh smeri Energetsko, procesno in okoljsko strojništvo, Konstrukterstvo ali Proizvodne tehnologije in sistemi.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Strojništvo se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov:
mehanika, fizika, matematika, računalništvo, elektrotehnika, tuj jezik ali likovna teorija; izbrani predmet ne sme biti
predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Strojništvo – univerzitetni program

Redni
100

Izredni
-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Za vpis v 2. in 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za strojništvo od 1. do 17.
septembra 2012.
Prehodi med programi so mogoči znotraj programov prve stopnje Fakultete za strojništvo in drugih fakultet skladno z Zakonom o
visokem šolstvu in Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi.

Prehodi iz univerzitetnih študijskih programov (pred sprejetjem Zakona o visokem šolstvu iz leta 2004) in iz univerzitetnih
programov prve stopnje
Študentom univerzitetnih študijskih programov Fakultete za strojništvo in sorodnih univerzitetnih študijskih programov prve stopnje
(Strojništvo, Gospodarsko inženirstvo, Mehatronika), ki izpolnjujejo pogoje za vpis v nove študijske programe Fakultete za
strojništvo, se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
Prehodi iz visokošolskih strokovnih študijskih programov (pred sprejetjem Zakona o visokem šolstvu iz leta 2004) in iz
visokošolskih strokovnih študijskih programov prve stopnje
Študenti visokošolskih strokovnih študijskih programov Fakultete za strojništvo in sorodnih visokošolskih strokovnih študijskih
programov prve stopnje (Strojništvo, Mehatronika), ki izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetne študijske programe prve stopnje, se
lahko na podlagi predloženih dokazil vpišejo v ustrezni letnik univerzitetnih programov Fakultete za strojništvo. Določijo se jim
manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
Prehodi med višješolskimi programi, sprejetimi pred letom 1994, in univerzitetnimi študijskimi programi prve stopnje
Diplomanti višješolskih programov, sprejetih pred letom 1994, iz sorodnih študijskih področij (strojništvo), ki imajo najmanj 3 leta
delovnih izkušenj, se lahko vpišejo v 3. letnik. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v
novem programu.
Prehodi med višješolskimi strokovnimi programi po Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju in univerzitetnimi
študijskimi programi prve stopnje
Prehod v 2. letnik univerzitetnega programa prve stopnje je mogoč tudi za diplomante višješolskih strokovnih študijskih programov
(Zakon o višjem strokovnem izobraževanju) iz sorodnih študijskih področij (strojništvo), če izpolnjujejo pogoje za vpis v
univerzitetni študijski program prve stopnje. Določijo se jim diferencialni izpiti iz znanj, ki jih niso pridobili v predhodnih študijskih
programih, ki jih morajo opraviti pred vpisom v 3. letnik.
Če učne vsebine (predmeti in druge sestavine študijskega programa) iz študentovega dosedanjega študija ne pokrivajo v ustreznem
obsegu vsebin izbrane študijske usmeritve oziroma smeri v univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Strojništvo, v katero se
želi vpisati kandidat, mu lahko Komisija za študijske zadeve predpiše dodatne obveznosti iz študijskega programa in rok, v katerem
mora izpolniti te obveznosti kot pogoj za vpis v ustrezni letnik univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Strojništvo.
Kandidat mora izpolniti tudi druge zahteve, določene s študijskim programom in njegovo izvedbo.
Vpisna mesta
Strojništvo UN (2. letnik) – program prve stopnje
Strojništvo UN (3. letnik) – program prve stopnje

Redni
10
10

Izredni
-

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE STROJNIŠTVO
Nazaj na kazalo FS

Nazaj na kazalo

Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Smeri študija
Na visokošolskem strokovnem študijskem programu Strojništvo je prvi letnik enoten, v drugem letniku pa študenti
izberejo eno od štirih smeri: Energetsko, procesno in okoljsko strojništvo, Konstrukterstvo, Proizvodno strojništvo ali
Vzdrževanje strojev in naprav.
Vpisni pogoji
Na visokošolski strokovni študijski program Strojništvo se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli
štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Izredni študij
Izredni študij se bo izvajal na sedežu Fakultete za strojništvo v Mariboru, Smetanova 17, tel.: (02) 220-75-05, če bo v
prvi letnik vpisanih najmanj 15 študentov, ter v dislociranih enotah v:
Lendavi, Dvojezična srednja šola Lendava, Kolodvorska ulica 2e, tel.: (02) 574-25-10,
Kranju, Ljudska univerza, Staneta Žagarja 1, tel.: (04) 280-48-00,
Novi Gorici, Tehniški šolski center Nova Gorica, Cankarjeva 10,
Škofji Loki, Šola za strojništvo Škofja Loka, Podlubnik 1b, tel.: (04) 506-23-00,
če bo v prvi letnik v dislocirani enoti vpisanih najmanj 20 študentov. Če bo v dislocirani enoti vpisanih manj študentov,
se bo izredni študij izvajal le na sedežu fakultete v Mariboru.

Vpisna mesta
Strojništvo – visokošolski strokovni program

Redni
150

Izredni
30

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Za vpis v 2. in 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za strojništvo od 1. do 17.
septembra 2012.
Prehodi med programi so mogoči znotraj programov prve stopnje Fakultete za strojništvo in drugih fakultet skladno z Zakonom o
visokem šolstvu in Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi. Študenti vpisani pred uvedbo novih študijskih
programov za pridobitev izobrazbe, ki imajo pravico do ponavljanja in zaradi postopnega uvajanja novih študijskih programov ne
morejo ponavljati letnika po programu v katerega so se vpisali, preidejo v nov program, pod enakimi pogoji kot študenti novih
programov.
Prehodi iz visokošolskih strokovnih študijskih programov (pred sprejetjem Zakona o visokem šolstvu iz leta 2004) in iz
(bolonjskih) visokošolskih strokovnih programov prve stopnje
Študenti visokošolskih strokovnih študijskih programov Fakultete za strojništvo in sorodnih visokošolskih strokovnih študijskih
programov prve stopnje s širšega področja tehniških ved, gospodarskega inženirstva, mehatronike, fizike in matematike, ki
izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolske strokovne študijske programe prve stopnje, lahko na podlagi predloženih dokazil preidejo
v ustrezni letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Strojništvo. Določijo se jim manjkajoče obveznosti,
ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
Prehodi iz univerzitetnih študijskih programov (pred sprejetjem Zakona o visokem šolstvu iz leta 2004) in iz (bolonjskih)
univerzitetnih programov prve stopnje
Študenti univerzitetnih študijskih programov Fakultete za strojništvo in sorodnih univerzitetnih študijskih programov prve stopnje s
širšega področja tehniških ved, gospodarskega inženirstva, mehatronike, fizike in matematike, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v
visokošolske strokovne študijske programe prve stopnje, lahko na podlagi predloženih dokazil preidejo v ustrezni letnik
visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Strojništvo. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo
opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
Prehodi med višješolskimi programi sprejetimi pred letom 1994 in visokošolskimi strokovnimi programi prve stopnje
Diplomanti višješolskih študijskih programov s širšega področja tehniških ved, sprejetih pred letom 1994, ki imajo najmanj 3 leta
delovnih izkušenj, lahko preidejo v 3. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Strojništvo. Določijo se jim
manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
Prehodi med višješolskimi programi po Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju in visokošolskimi strokovnimi
študijskimi programi prve stopnje
Prehod v 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje je mogoč tudi za diplomante višješolskih študijskih
programov (Zakon o višjem strokovnem izobraževanju) iz sorodnih študijskih programov s širšega področja tehniških ved,
gospodarskega inženirstva in mehatronike, če izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni študijski program prve stopnje
Strojništvo. Določijo se jim diferencialni izpiti iz znanj, ki jih niso pridobili v predhodnih študijskih programih, in jih morajo opraviti
pred vpisom v 3. letnik. V 2. in 3. letniku se jim lahko priznajo nekateri strokovni predmeti glede na strokovna znanja, ki so jih
pridobili v predhodnih študijskih programih.
Vpisna mesta
Strojništvo VS (2. letnik) – program prve stopnje
Strojništvo VS (3. letnik) – program prve stopnje

Redni
20
20

Izredni
10
10

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE TEHNIŠKO VARSTVO OKOLJA
Nazaj na kazalo FS

Nazaj na kazalo

Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Tehniško varstvo okolja se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov:
mehanika, fizika, matematika, računalništvo, elektrotehnika, kemija, biologija ali tuj jezik; izbrani predmet ne sme
biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Tehniško varstvo okolja - univerzitetni program

Redni
30

Izredni
-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
VPIS V 2. LETNIK
Za vpis v 2. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za strojništvo od 1. do 17.
septembra 2012.
Prehodi med programi so mogoči znotraj programov prve stopnje Fakultete za strojništvo in drugih fakultet skladno z Zakonom o
visokem šolstvu in Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi. Študenti vpisani pred uvedbo novih študijskih
programov za pridobitev izobrazbe, ki imajo pravico do ponavljanja in zaradi postopnega uvajanja novih študijskih programov ne
morejo ponavljati letnika po programu v katerega so se vpisali, preidejo v nov program, pod enakimi pogoji kot študenti novih
programov.
Prehodi med univerzitetnimi študijskimi programi prve stopnje
Študentom univerzitetnih študijskih programov Fakultete za strojništvo in sorodnih univerzitetnih študijskih programov s področja
tehniških ved, proizvodnih tehnologij, arhitekture in gradbeništva, kemije, kemijske tehnologije, biologije, tekstilstva, matematike in
statistike, računalništva, varstva okolja in transportnih storitev, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v nove študijske programe Fakultete za
strojništvo, se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
Prehodi med visokošolskimi strokovnimi programi in univerzitetnimi programi prve stopnje
Študenti visokošolskih strokovnih programov Fakultete za strojništvo in sorodnih visokošolskih strokovnih študijskih programov
prve stopnje s področja tehniških ved, proizvodnih tehnologij, gradbeništva, kemije, kemijske tehnologije, biologije, tekstilstva,
matematike in statistike, računalništva, varstva okolja in transportnih storitev, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetne študijske
programe prve stopnje, lahko na podlagi predloženih dokazil preidejo v ustrezni letnik univerzitetnih programov FS. Določijo se jim
manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
Prehodi med višješolskimi programi sprejetimi pred letom 1994 in univerzitetnimi programi prve stopnje
Diplomanti višješolskih programov sprejetih pred letom 1994 s področja tehniških ved, proizvodnih tehnologij, gradbeništva, kemije,
kemijske tehnologije, biologije, tekstilstva, matematike in statistike, računalništva, varstva okolja in transportnih storitev, ki imajo
najmanj 3 leta delovnih izkušenj, lahko preidejo v 3. letnik. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo
diplomirati v novem programu.
Prehodi med višješolskimi programi po Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju in univerzitetnimi študijskimi programi
prve stopnje
Prehod v drugi letnik univerzitetnega programa prve stopnje Tehniško varstvo okolja je mogoč tudi za diplomante višješolskih
študijskih programov (Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju) s področja tehniških ved, proizvodnih tehnologij, gradbeništva,
kemije, kemijske tehnologije, biologije, tekstilstva, matematike in statistike, računalništva, varstva okolja in transportnih storitev, če
izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski program prve stopnje. Komisija za študijske zadeve in Senat FS jim predpiše
diferencialne izpite iz znanj, katerih niso pridobili v predhodnih študijskih programih, ki jih morajo opraviti pred vpisom v 3. letnik.
Vpisna mesta
Tehniško varstvo okolja UN (2. letnik) – program prve
stopnje

Redni

Izredni

10

-

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE OBLIKOVANJE IN TEKSTILNI MATERIALI
Nazaj na kazalo FS Nazaj na kazalo
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa) in obsega 180 kreditnih točk pa ECTS.
Smeri študija
Prva dva letnika sta enotna. V tretjem letniku študent izbira med dvema smerema: Inženirsko oblikovanje tekstilnih
materialov ali Tekstilni materiali.

Vpisni pogoji
Na univerzitetni študijski program Oblikovanje in tekstilni materiali se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov:
kemija, matematika, fizika, računalništvo ali tuj jezik; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že
opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Oblikovanje in tekstilni materiali – univerzitetni
program

Redni

Izredni

30

-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Za vpis v 2. in 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za strojništvo od 1. do 17.
septembra 2012.
Prehodi med programi s področja oblikovanja in tekstilstva so mogoči znotraj programov prve stopnje Fakultete za strojništvo in
drugih fakultet skladno z Zakonom o visokem šolstvu in Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi. Študenti
vpisani pred uvedbo novih študijskih programov za pridobitev izobrazbe, ki imajo pravico do ponavljanja in zaradi postopnega
uvajanja novih študijskih programov ne morejo ponavljati letnika po programu v katerega so se vpisali, preidejo v nov program, pod
enakimi pogoji kot študenti novih programov.
Prehodi iz univerzitetnih študijskih programov (pred sprejetjem Zakona o visokem šolstvu iz leta 2004) in iz univerzitetnih
programov prve stopnje
Študentom univerzitetnega študijskega programa Tekstilstvo in sorodnih univerzitetnih študijskih programov prve stopnje s področja
tekstilstva in oblikovanja, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski program prve stopnje Oblikovanje in tekstilni
materiali, se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
Prehodi iz visokošolskih strokovnih študijskih programov (pred sprejetjem Zakona o visokem šolstvu iz leta 2004) in iz
visokošolskih strokovnih študijskih programov prve stopnje
Študenti visokošolskih strokovnih programov s področja tekstilstva in oblikovanja in sorodnih visokošolskih strokovnih študijskih
programov prve stopnje (tekstilstvo in oblikovanje), ki izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski program prve stopnje
Oblikovanje in tekstilni materiali, lahko na podlagi predloženih dokazil preidejo v ustrezni letnik univerzitetnih programov FS.
Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
Prehodi med višješolskimi programi, sprejetimi pred letom 1994, in univerzitetnimi študijskimi programi prve stopnje
Diplomanti višješolskih programov sprejetih pred letom 1994 iz sorodnih študijskih področij (tekstilstvo in oblikovanje), ki imajo
najmanj 3 leta delovnih izkušenj, lahko preidejo v 3. letnik univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Oblikovanje in
tekstilni materiali. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
Prehodi med višješolskimi strokovnimi programi po Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju in univerzitetnimi
študijskimi programi prve stopnje
Prehod v drugi letnik univerzitetnega programa prve stopnje je mogoč tudi za diplomante višješolskih študijskih programov (Zakon o
višjem strokovnem izobraževanju) iz sorodnih študijskih področij (tekstilstvo in oblikovanje), če izpolnjujejo pogoje za vpis v
univerzitetni študijski program prve stopnje. Določijo se jim diferencialni izpiti iz znanj, katerih niso pridobili v predhodnih
študijskih programih, ki jih morajo opraviti pred vpisom v 3. letnik.
V kolikor učne vsebine (predmeti in druge sestavine študijskega programa) iz študentovega dosedanjega študija ne pokrivajo v
ustreznem obsegu vsebin izbrane študijske usmeritve oziroma smeri v univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje Oblikovanje in
tekstilni materiali (po Bolonjski deklaraciji), v katero se želi vpisati kandidat, mu lahko komisija za študijske zadeve predpiše
dodatne obveznosti iz študijskega programa prve stopnje Oblikovanje in tekstilni materiali, in rok, v katerem mora izpolniti te
obveznosti. Kandidat mora izpolniti tudi druge zahteve, določene s študijskim programom in njegovo izvedbo.

Vpisna mesta
Oblikovanje in tekstilni materiali UN (2. letnik) – program
prve stopnje
Oblikovanje in tekstilni materiali UN (3. letnik) – program
prve stopnje

Redni

Izredni

10

-

10

-

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE TEHNOLOGIJE TEKSTILNEGA
OBLIKOVANJA
Nazaj na kazalo FS Nazaj na kazalo
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Smeri študija
Prvi letnik je enoten, v drugem letniku pa študent izbere eno od dveh smeri: Oblikovanje in razvoj izdelka ali Materiali
in tekstilne tehnologije.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Tehnologije tekstilnega oblikovanja se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni
izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta
Tehnologije tekstilnega oblikovanja – visokošolski
strokovni program

Redni

Izredni

70

-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE - PROGRAM PRVE STOPNJE
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Za vpis v 2. in 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za strojništvo od 1. do 17.
septembra 2012.
Prehodi med programi so mogoči znotraj programov prve stopnje Fakultete za strojništvo in drugih fakultet skladno z Zakonom o
visokem šolstvu in Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi. Študenti, vpisani pred uvedbo novih študijskih
programov za pridobitev izobrazbe, ki imajo pravico do ponavljanja in zaradi postopnega uvajanja novih študijskih programov ne
morejo ponavljati letnika po programu, v katerega so se vpisali, preidejo v nov program, pod enakimi pogoji kot študenti novih
programov.
Prehodi iz visokošolskih strokovnih študijskih programov (pred sprejetjem Zakona o visokem šolstvu iz leta 2004) in iz
(bolonjskih) visokošolskih strokovnih programov 1. stopnje
Študenti visokošolskih strokovnih programov Fakultete za strojništvo in sorodnih visokošolskih strokovnih študijskih programov
prve stopnje s področja tekstilstva in oblikovanja, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolske strokovne študijske programe prve
stopnje, lahko na podlagi predloženih dokazil preidejo v ustrezni letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje
Tehnologije tekstilnega oblikovanja. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem
programu.
Prehodi iz univerzitetnih študijskih programov (pred sprejetjem Zakona o visokem šolstvu iz leta 2004) in iz (bolonjskih)
univerzitetnih programov 1. stopnje
Študenti univerzitetnih študijskih programov Fakultete za strojništvo in sorodnih univerzitetnih študijskih programov prve stopnje s
področja tekstilstva in oblikovanja, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolske strokovne študijske programe prve stopnje, lahko na
podlagi predloženih dokazil preidejo v ustrezni letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Tehnologije
tekstilnega oblikovanja. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
Prehodi med višješolskimi programi sprejetimi pred letom 1994 in visokošolskimi strokovnimi programi prve stopnje
Diplomanti višješolskih študijskih programov s področja tekstilstva in oblikovanja, sprejetih pred letom 1994, ki imajo najmanj 3 leta
delovnih izkušenj, lahko preidejo v 3. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Tehnologije tekstilnega
oblikovanja. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.

Prehodi med višješolskimi programi po Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju in visokošolskimi strokovnimi
študijskimi programi prve stopnje
Prehod v 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje je mogoč tudi za diplomante višješolskih študijskih
programov (Zakon o višjem strokovnem izobraževanju) iz sorodnih študijskih področij tekstilstva in oblikovanja, če izpolnjujejo
pogoje za vpis v visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Tehnologije tekstilnega oblikovanja.
Obvezno je kandidat dolžan opraviti pred vpisom v 3. letnik tiste izpite prvega letnika programa »Tehnologije tekstilnega
oblikovanja«, katerih ni opravil v predhodnih študijskih programih (do 60 ECTS). Na osnovi predloženega izpisa opravljenih
predmetov dokončanega višješolskega programa se bodo kandidatu predmeti podobnih vsebin v celoti ali delno priznali.
Vpisna mesta
Tehnologije tekstilnega oblikovanja VS (2. letnik) – program
prve stopnje
Tehnologije tekstilnega oblikovanja VS (3. letnik) – program
prve stopnje

Redni

Izredni

15

-

15

-

FAKULTETA ZA TURIZEM

Nazaj na kazalo

Trg izgnancev 12, 8250 Brežice
Tel.: (08) 205-40-10
Fax: (08)205-40-12
E:pošta: ft@uni-mb.si
Spletna stran: www.ft.uni-mb.si
Informativno mesto: Cesta prvih borcev 36.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE TURIZEM
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Turizem se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov:
matematika, tuj jezik, zgodovina, ekonomija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri
poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Izredni študij
Univerzitetni študijski program Turizem se izvaja kot redni in izredni študij. Izredni študij se izvaja na sedežu fakultete.
Najmanjše število vpisanih študentov, za katere se bo izredni študij izvajal, je 30.
Vpisna mesta
Turizem – univerzitetni študijski program

Redni
60

Izredni
40

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE TURIZEM
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (6 semestrov) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Turizem se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli
štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Izredni študij
Visokošolski strokovni študijski program Turizem se izvaja kot redni in izredni študij. Izredni študij se izvaja na sedežu
fakultete. Najmanjše število vpisanih študentov, za katere se bo izredni študij izvajal, je 30. Izredni študij se bo izvajal v
1/3 delu rednega študija.

Vpisna mesta
Turizem – visokošolski strokovni študijski program

Redni
60

Izredni
40

FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE

Nazaj na kazalo

Kotnikova 8, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 300-83-06
Spletna stran: www.fvv.uni-mb.si
Informativno mesto: Kotnikova 8.
Fakulteta za varnostne vede bo v študijskem letu 2012/2013 izvajala študijska programa prve stopnje:
univerzitetni študijski program Varstvoslovje,
visokošolski strokovni študijski program Varnost in policijsko delo.
Skupaj s Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko izvaja tudi interdisciplinarni visokošolski strokovni
študijski program Informacijska varnost. Vsi podatki o tem programu so navedeni v posebnem sklopu tega razpisa.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE VARSTVOSLOVJE
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Smeri študija
Univerzitetni študijski program Varstvoslovje ima smeri: Javna varnost, Zasebna in poslovna varnost, Obveščevalno
analitična smer. Za izbiro smeri se študent odloči pri vpisu v 3. letnik.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Varstvoslovje se lahko vpiše, kdor je opravil splošno maturo ali je pred 1. 6. 1995
končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Redni in izredni študij:
Študij se izvaja kot redni in izredni. Oba načina študija se izvajata na sedežu fakultete v Ljubljani.
Vpisna mesta
Varstvoslovje – univerzitetni program

Redni
60

Izredni
60

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE VARNOST IN POLICIJSKO DELO
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Smeri študija
Visokošolski strokovni študijski program Varnost in policijsko delo ima smeri: Zagotavljanje varnosti v skupnosti,
Kriminalistična dejavnost, Zasebno varstvo, Obveščevalno-varnostna dejavnost, Operativna policijska dejavnost. Za
izbiro smeri se študent odloči pri vpisu v 3. letnik.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Varnost in policijsko delo se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v
kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Redni in izredni študij
Redni študij se bo izvajal na sedežu fakultete v Ljubljani. Izredni študij bo organiziran v Ljubljani, Mariboru in Novem
mestu, če se bo vpisalo najmanj 50 študentov v posameznem kraju. Višina prispevka za izredni študij bo določena in
objavljena v začetku julija 2012.
Vpisna mesta
Varnost in policijsko delo – visokošolski strokovni
program
- Ljubljana
- Maribor
- Novo mesto

Redni

Izredni

80
-

150
100
50

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
VPIS V 2. LETNIK
Za vpis v 2. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za varnostne vede od 1. do
17. septembra 2012.
Fakulteta bo organizirala neposreden vpis v 2. letnik za diplomante ustreznih višjih strokovnih šol. Ustreznost višješolskega
strokovnega študijskega programa in morebitne dodatne obveznosti iz 1. letnika vpisanega študijskega programa določi na osnovi
pisne vloge in priloženega potrdila o izpitih študenta Komisija za študijske zadeve na FVV.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na študijske rezultate višješolskega programa.
Vpisna mesta
Varnost in policijsko delo VS – Ljubljana (2. letnik) –
program prve stopnje

Redni

Izredni

-

30

FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE
FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN
INFORMATIKO

Nazaj na kazalo

Kotnikova 8, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 300-83-06
Spletna stran: www.fvv.uni-mb.si
Informativno mesto: Kotnikova 8.
Fakulteta za varnostne vede in Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko razpisujeta interdisciplinarni
visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Informacijska varnost. Študij poteka na Fakulteti za varnostne
vede, Ljubljana, Kotnikova 8.
Namenjen je izobraževanju strokovnjakov s področja informacijske varnosti, ki bodo usposobljeni za izvajanje
strokovnih, razvojnih in vodstvenih opravil, ki zahtevajo znanja informatike in varstvoslovja, uporabljajo pa tudi
spoznanja sorodnih disciplin, kot so kriminologija, pravo, psihologija ter organizacijskih in drugih družboslovnih ved.
INTERDISCILINARNI VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE INFORMACIJSKA
VARNOST
Nazaj na FERI
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V interdisciplinarni visokošolski strokovni študijski program Informacijska varnost se lahko vpiše, kdor je opravil
zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Redni in izredni študij
Študij se izvaja kot redni in izredni. Oba načina študija se izvajata na sedežu Fakultete za varnostne vede v Ljubljani.
Vpisna mesta
Informacijska varnost – visokošolski strokovni
program

Redni

Izredni

40

40

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
VPIS V 2. LETNIK
Za vpis v 2. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za varnostne vede od 1. do
17. septembra 2012.
Prehodi med programi so mogoči skladno z Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi. Študenti, vpisani pred
uvedbo novih študijskih programov za pridobitev izobrazbe, ki imajo pravico do ponavljanja in zaradi postopnega uvajanja novih
študijskih programov ne morejo ponavljati letnika po programu, v katerega so se vpisali, preidejo v nov program pod enakimi pogoji
kot študenti novih programov.
1. Prehodi iz visokošolskih strokovnih študijskih programov prve stopnje (pred sprejetjem ZVIS leta 2004) in iz visokošolskih
strokovnih študijskih programov 1. stopnje
Študentom visokošolskih strokovnih programov Fakultete za varnostne vede in sorodnih visokošolskih strokovnih študijskih
programov prve stopnje s področij družbenih ved, poslovnih in upravnih ved, prava, računalništva, tehničnih ved in varnosti se
določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
2. Prehodi iz univerzitetnih študijskih programov (pred sprejetjem ZVIS leta 2004) in iz univerzitetnih študijskih programov
prve stopnje
Študentom univerzitetnih študijskih programov Fakultete za varnostne vede in sorodnih univerzitetnih študijskih programov prve
stopnje s področij družbenih ved, poslovnih in upravnih ved, prava, računalništva, tehničnih ved in varnosti se določijo manjkajoče
obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.

3. Prehodi iz višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994
Diplomanti višješolskih programov, sprejetih pred letom 1994 iz sorodnih študijskih področij družbenih ved, poslovnih in upravnih
ved, prava, računalništva, tehničnih ved in varnosti, ki imajo 3 leta delovnih izkušenj, lahko preidejo v 3. letnik. Diplomanti iz drugih
strokovnih področij lahko preidejo v 3. letnik, če imajo 5 let delovnih izkušenj, med študijem pa morajo opraviti še diferencialne
izpite iz predmetov: „Osnove informacijske varnosti“, „Kazensko pravni vidiki informacijske varnosti“ in „E-storitve, e-vsebine in esodelovanje“.
4. Prehodi iz višješolskih strokovnih študijskih programov po Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju
Prehod v drugi letnik visokošolskih strokovnih programov prve stopnje je mogoč tudi za diplomante višješolskih študijskih
programov (Zakon o višjem strokovnem izobraževanju) iz sorodnih študijskih področij družbenih ved, poslovnih in upravnih ved,
prava, računalništva, tehničnih ved in varnosti, če izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni študijski program prve stopnje
Informacijska varnost. Določijo se jim diferencialni izpiti, ki jih morajo opraviti pred vpisom v 3. letnik.
Vpisna mesta
Informacijska varnost VS (2. letnik) – program prve stopnje

Redni
20

Izredni
20

FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE

Nazaj na kazalo

Žitna ulica 15, 2000 Maribor
Tel.: (02) 300-47-00
Spletna stran: www.fzv.uni-mb.si
Informativno mesto: Žitna ulica 15.
Fakulteta izvaja visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Zdravstvena nega.
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v
kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Skladno s kompetencami tehnika zdravstvene nege/tehnice zdravstvene nege morajo vsi kandidati, razen kandidatov z
opravljenim zaključnim izpitom ali poklicno maturo v programu zdravstveni tehnik ali tehnik zdravstvene nege opraviti
80 ur propedevtičnega programa iz vsebin predmeta zdravstvena nega.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi ali splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Redni in izredni študij
Fakulteta za zdravstvene vede izvaja redni in izredni študij v Mariboru.
Zdravniško potrdilo
Izbrani kandidati morajo ob vpisu predložiti zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje del in nalog
diplomirane medicinske sestre oziroma diplomiranega zdravstvenika. Obrazec DZS 8,204 bodo izbrani kandidati prejeli
skupaj z obvestilom o vpisu po pošti. Predhodne preventivne zdravstvene preglede opravljajo dispanzerji medicine dela,
prometa in športa v Sloveniji.
Vpisna mesta
Zdravstvena nega – visokošolski strokovni program

Redni
90

Izredni
90

FILOZOFSKA FAKULTETA

Nazaj na kazalo

Koroška c. 160, 2000 Maribor
Tel.: (02) 229-38-40 – centrala
Spletna stran: www.ff.uni-mb.si
Informativno mesto: Koroška c. 160.
Fakulteta bo v študijskem letu 2012/2013 izvajala 5 univerzitetnih enopredmetnih študijskih programov prve stopnje in
13 univerzitetnih dvopredmetnih študijskih programov prve stopnje.
Trajanje študija
Študij traja tri leta. in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisna mesta
Univerzitetni enopredmetni programi prve
stopnje
Germanistika
Psihologija
Slovenski jezik in književnost
Sociologija in interdisciplinarno družboslovje
Zgodovina
Univerzitetni dvopredmetni programi prve
stopnje
Angleški jezik in književnost
Filozofija
Geografija
Madžarski jezik s književnostjo
Medjezikovne študije – angleščina
Medjezikovne študije - madžarščina
Medjezikovne študije – nemščina
Nemški jezik in književnost
Pedagogika
Slovenski jezik in književnost
Sociologija
Umetnostna zgodovina
Zgodovina

Redni

Izredni

Redni – povezava s FNM UM*

30
40
40
45
30

-

-

65
30
65
5
45
8
40
45
45
60
45
30
45

30
20
15
20
20

5
5
5
5
5
5
5
5
-

* Mogoče so povezave dvopredmetnih študijskih programov Filozofske fakultete Univerze v Mariboru z
dvopredmetnimi študijskimi programi Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru.
Vzporedni oziroma zaporedni študij
Za vzporedni študij in diplomante (zaporedni študij) je namenjenih 5 % vpisnih mest glede na razpisano število mest
rednega in izrednega študija pri posameznem študijskem programu za vpis v prvi letnik.
Vzporedni študij
Študenti Filozofske fakultete Univerze v Mariboru in študenti drugih visokošolskih zavodov lahko po prvem letniku
vzporedno vpišejo en enopredmetni študijski program ali dva vezana dvopredmetna študijska programa, če je njihova
povprečna ocena v osnovnem študiju enaka ali višja kot 8 (osem).
Študenti dvopredmetnih univerzitetnih študijskih programov prve stopnje Filozofske fakultete Univerze v Mariboru
lahko po prvem letniku vzporedno vpišejo tudi en sam dvopredmetni študijski program, če je njihova povprečna ocena
v osnovnem študiju enaka ali višja kot 8 (osem).
Študenti, ki se vzporedno vpisujejo v študijske programe Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, morajo izpolnjevati
pogoje, ki so predpisani za vpis v prvi letnik na izbranem študijskem programu.
Pri izbiri študijskih povezav veljajo za vzporedni študij enaka določila kot so v poglavju študijske povezave.
Zaporedni študij
Diplomanti visokošolskih študijskih programov po prejšnjih predpisih (diplomanti 750-urnih in 900-urnih študijskih
programov) ter diplomanti sedanjih univerzitetnih študijskih programov in visokošolskih strokovnih študijskih
programov lahko po diplomi vpišejo zaporedno tudi en sam enopredmetni ali dva vezana dvopredmetna študijska

programa, če je njihova povprečna ocena na univerzitetnem dodiplomskem študiju enaka ali višja kot 8 (osem) in
izpolnjujejo pogoje, ki so predpisani za vpis v prvi letnik na izbranem študijskem programu.
Diplomanti univerzitetnih dvopredmetnih prvostopenjskih študijskih programov Filozofske fakultete Univerze v
Mariboru lahko po diplomi vpišejo zaporedno tudi en sam dvopredmetni študijski program, če je njihova povprečna
ocena na opravljenem dodiplomskem univerzitetnem študiju bila enaka ali višja kot osem (8) ter izpolnjujejo pogoje, ki
so razpisani za vpis v 1. letnik na izbranem študijskem programu.
Pri izbiri študijskih povezav veljajo za zaporedni študij enaka določila kot so v poglavju študijske povezave.
Študijske povezave
Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru
Univerzitetne dvopredmetne študijske programe prve stopnje je mogoče poljubno vezati v okviru dvopredmetnih
programov na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Povezave niso mogoče med univerzitetnimi dvopredmetnimi
študijskimi programi prve stopnje: med univerzitetnim dvopredmetnim študijskim programom prve stopnje Angleški
jezik in književnost v povezavi s študijskim programom Medjezikovne študije– angleščina, med univerzitetnim
dvopredmetnim študijskim programom prve stopnje Madžarski jezik in književnost v povezavi s študijskim programom
Medjezikovne študije – madžarščina, ter med univerzitetnim dvopredmetnim študijskim programom prve stopnje
Nemški jezik in književnost v povezavi s študijskim programom Medjezikovne študije – nemški jezik. Študijske
povezave niso možne med univerzitetnim enopredmetnim študijskim programom prve stopnje Germanistika in
katerimkoli drugim jezikovnim programom istega jezika.
Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru
Univerzitetne dvopredmetne študijske programe prve stopnje: Filozofija, Geografija, Madžarski jezik s književnostjo,
Nemški jezik in književnost, Medjezikovne študije – madžarščina, Medjezikovne študije – nemščina, Slovenski jezik in
književnost in Umetnostna zgodovina je možno vezati z dvopredmetnimi študijskimi programi, ki jih razpisuje
Fakulteta za naravoslovje in matematiko v Mariboru. Matična fakulteta kandidatov, ki se bodo prijavili na vezavo
dvopredmetnih študijskih programov Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru in Filozofske
fakultete Univerze v Mariboru, bo Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru. Če kandidat želi kot
matično fakulteto izbrati Filozofsko fakulteto Univerze v Mariboru, lahko to spremeni ob vpisu.
Kandidati, ki se vpisujejo v dvopredmetne študijske programe, ki jih razpisujeta Filozofska fakulteta Univerze v
Mariboru in Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, morajo na obeh izbranih dvopredmetnih
študijskih programih izpolnjevati pogoje, ki so predpisani za vpis v prvi letnik.
Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani
Univerzitetne dvopredmetne študijske programe prve stopnje je možno vezati s skupnim univerzitetnim dvopredmetnim
študijskim programom Teološke študije, ki ga razpisuje Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani. Kandidatom pri prijavi
ni potrebno izbirati matične fakultete, ker je le-ta na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru.
Kandidati, ki se vpisujejo v dvopredmetne študijske programe, ki jih razpisujeta Filozofska fakulteta Univerze v
Mariboru in Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, morajo na obeh izbranih dvopredmetnih študijskih programih
izpolnjevati pogoje, ki so predpisani za vpis v prvi letnik.
Izredni študij
Za vpis na izredni študij razpisanih študijskih programov veljajo enaki vpisni pogoji kot za redni študij.
Organiziran izredni študij bo potekal na vseh razpisanih programih, če bo vpisanih več kot 15 študentov v obsegu 1/3
študijskega programa za redni študij. Na enopredmetnih študijskih programih in na vezavi dveh dvopredmetnih
študijskih programov, kjer bo sprejetih in vpisanih vsaj 7 študentov, se predavanja in seminarji izvedejo v obliki
konzultacij, vaje pa v obsegu 1/3 rednega programa. Na univerzitetnih eno- in dvopredmetnih študijskih programih z
manj kot 7 sprejetimi in vpisanimi kandidati, ni vpisa.
UNIVERZITETNI ENOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE GERMANISTIKA
Nazaj na kazalo FF

Nazaj na kazalo

Vpisni pogoji
V univerzitetni enopredmetni študijski program Germanistika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov;
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz nemškega jezika v 3. in 4. letniku
uspeh iz slovenskega jezika v 3. in 4. letniku
uspeh iz nemščine pri splošni maturi

40 % točk,
10 % točk,
20 % točk,
10 % točk,
20 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz nemškega jezika v 3. in 4. letniku
uspeh iz slovenskega jezika v 3. in 4. letniku

30 % točk,
15 % točk,
40 % točk,
15 % točk;

kandidati iz točke c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz nemškega jezika v 3. in 4. letniku
uspeh iz slovenskega jezika v 3. in 4. letniku
uspeh iz nemškega jezika na zaključnem izpitu

40 % točk,
10 % točk,
20 % točk,
10 % točk,
20 % točk.

Študijske povezave niso možne z univerzitetnim študijskim programom Nemški jezik in katerimkoli drugim jezikovnim
programom istega jezika.
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Za vpis v 2. in 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Filozofsko fakulteto od 1. so 17.
septembra 2012.
Prehodi med programi so mogoči skladno z Zakonom o visokem šolstvu, Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi
predpisi.
Na enopredmetni program Germanistika je možen prehod iz univerzitetnih študijskih programov (pred sprejetjem ZVIS leta 2004) in
iz (bolonjskih) univerzitetnih študijskih programov prve stopnje. Prehodi iz visokošolskih strokovnih študijskih programov, z
višješolskih strokovnih programov, izvajanih pred letom 1994, in z višješolskih programov po Zakonu o poklicnem in strokovnem
izobraževanju niso možni.
Prehodi iz univerzitetnih študijskih programov (pred sprejetjem ZVIS leta 2004) in iz (bolonjskih) univerzitetnih študijskih
programov prve stopnje
Študentom univerzitetnih študijskih programov Filozofske fakultete in sorodnih univerzitetnih študijskih programov prve stopnje s
področij: humanistične vede, družbene vede, novinarstvo in informiranje, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v predlagani študijski
program, se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
Prehodi iz visokošolskih strokovnih študijskih programov (pred sprejetjem ZVIS leta 2004) in iz (bolonjskih) in visokošolskih
strokovnih študijskih programov prve stopnje
Študenti visokošolskih strokovnih programov Filozofske fakultete in sorodnih visokošolskih strokovnih študijskih programov prve
stopnje s področij: humanistične vede, družbene vede, novinarstvo in informiranje , ki izpolnjujejo pogoje za vpis v predlagani
študijski program, lahko na podlagi predloženih dokazil preidejo v ustrezni letnik univerzitetnega študijskega programa
Germanistika. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
Vpisna mesta
Germanistika UN (2. letnik) – program prve stopnje
Germanistika UN (3. letnik) – program prve stopnje

Redni
2
1

Izredni
-

UNIVERZITETNI ENOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE PSIHOLOGIJA
Nazaj na kazalo FF
Vpisni pogoji

Nazaj na kazalo

V univerzitetni enopredmetni študijski program Psihologija se lahko vpiše, kdor je opravil splošno maturo ali je pred 1.
6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

UNIVERZITETNI ENOPREDMETNI
KNJIŽEVNOST

ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE SLOVENSKI JEZIK IN
Nazaj na kazalo FF Nazaj na kazalo

Vpisni pogoji
V univerzitetni enopredmetni študijski program Slovenski jezik in književnost se lahko vpiše, kdor je opravil splošno
maturo ali je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz slovenščine pri splošni maturi oziroma na zaključnem izpitu

40 % točk,
20 % točk,
40 % točk.

UNIVERZITETNI ENOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE SOCIOLOGIJA IN
INTERDISCIPLINARNO DRUŽBOSLOVJE
Nazaj na kazalo FF Nazaj na kazalo
Vpisni pogoji
V univerzitetni enopredmetni študijski program Sociologija in interdisciplinarno družboslovje se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov;
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

20 % točk,
40 % točk,
40 % točk.

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Za vpis v 2. in 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Filozofsko fakulteto od 1. so 17.
septembra 2012.
Prehodi med programi so mogoči znotraj programov prve stopnje Filozofske fakultete in drugih fakultet skladno z Zakonom o
visokem šolstvu, Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi. Študenti, vpisani pred uvedbo novih študijskih
programov za pridobitev izobrazbe, ki imajo pravico do ponavljanja in zaradi postopnega uvajanja novih študijskih programov ne
morejo ponavljati letnika po programu, v katerega so se vpisali, preidejo v nov program pod enakimi pogoji kot študenti novih
programov.
Prehodi iz univerzitetnih študijskih programov (pred sprejetjem ZVIS leta 2004) in iz (bolonjskih) univerzitetnih študijskih
programov prve stopnje
Študentom univerzitetnih študijskih programov s področja jezikoslovja in literarnih ved Filozofske fakultete in sorodnih
univerzitetnih študijskih programov prve stopnje (jezikoslovje, raziskovanje posameznih jezikov, teoretično in uporabno
jezikoslovje, literarne vede), ki izpolnjujejo pogoje za vpis v nove študijske programe slovenistike na Filozofski fakulteti, se določijo
manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati po novem programu.
Vpisna mesta
Slovenski jezik in književnost UN (2. letnik) – program prve
stopnje
Slovenski jezik in književnost UN (3. letnik) – program prve
stopnje

Redni

Izredni

2

-

1

-

UNIVERZITETNI ENOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ZGODOVINA
Nazaj na kazalo FF

Nazaj na kazalo

Vpisni pogoji
V univerzitetni enopredmetni študijski program Zgodovina se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov;
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Kandidatom s poklicno maturo se priporoča, da opravijo izpit iz maturitetnega predmeta zgodovina.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ANGLEŠKI JEZIK IN
KNJIŽEVNOST
Nazaj na kazalo FF Nazaj na kazalo
Vpisni pogoji
V univerzitetni dvopredmetni študijski program Angleški jezik in književnost se lahko vpiše, kdor je opravil splošno
maturo ali je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
40 % točk,
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
20 % točk,
uspeh iz angleščine pri splošni maturi oziroma na zaključnem izpitu
40 % točk.
Ob programu Angleški jezik in književnost študent za dvopredmetno povezavo ne more izbrati programa Medjezikovne
študije – angleščina.
Povezava študijskega programa z dvopredmetnim študijskim programom Fakultete za naravoslovje in matematiko UM
ni možna.
UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE FILOZOFIJA
Nazaj na kazalo FF

Nazaj na kazalo

Vpisni pogoji
V univerzitetni dvopredmetni študijski program Filozofija se lahko vpiše, kdor je opravil splošno maturo ali je pred 1.
6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE GEOGRAFIJA
Nazaj na kazalo FF

60 % točk,
40 % točk.

Nazaj na kazalo

Vpisni pogoji
V univerzitetni dvopredmetni študijski program Geografija se lahko vpiše, kdor je opravil splošno maturo ali je pred 1.
6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI
KNJIŽEVNOSTJO

ŠTUDIJSKI

PROGRAM

PRVE

STOPNJE MADŽARSKI JEZIK S
Nazaj na kazalo FF Nazaj na kazalo

Vpisni pogoji
V univerzitetni dvopredmetni študijski program Madžarski jezik s književnostjo se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov;
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE MEDJEZIKOVNE ŠTUDIJE –
ANGLEŠČINA
Nazaj na kazalo FF Nazaj na kazalo
Vpisni pogoji
V univerzitetni dvopredmetni študijski program Medjezikovne študije – angleščina se lahko vpiše, kdor je opravil
splošno maturo ali je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz angleškega jezika v 3. in 4. letniku
uspeh iz slovenskega jezika v 3. in 4. letniku
uspeh iz angleščine pri splošni maturi oziroma na zaključnem izpitu
Ob programu Medjezikovne študije – angleščina študent za dvopredmetno povezavo ne more
programa Angleški jezik in književnost.

40 % točk,
10 % točk,
20 % točk,
10 % točk,
20 % točk.
izbrati študijskega

Povezava študijskega programa z dvopredmetnim študijskim programom Fakultete za naravoslovje in matematiko UM
ni možna.
UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE MEDJEZIKOVNE ŠTUDIJE –
MADŽARŠČINA
Nazaj na kazalo FF Nazaj na kazalo
Vpisni pogoji
V univerzitetni dvopredmetni študijski program Medjezikovne študije– madžarščina se lahko vpiše, kdor je opravil
splošno maturo ali je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz madžarskega jezika v 3. in 4. letniku
uspeh iz slovenskega jezika v 3. in 4. letniku

40 % točk,
20 % točk,
20 % točk,
20 % točk.

V programu Medjezikovne študije – madžarščina študent kot dvopredmetne vezave ne more izbrati univerzitetnega
dvopredmetnega programa Madžarski jezik s književnostjo.

UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE MEDJEZIKOVNE ŠTUDIJE –
NEMŠČINA
Nazaj na kazalo FF Nazaj na kazalo
Vpisni pogoji
V univerzitetni dvopredmetni študijski program Medjezikovne študije – nemščina se lahko vpiše, kdor je opravil
splošno maturo ali je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz nemškega jezika v 3. in 4. letniku
uspeh iz slovenskega jezika v 3. in 4. letniku
uspeh iz nemščine pri splošni maturi oziroma na zaključnem izpitu

40 % točk,
10 % točk,
20 % točk,
10 % točk,
20 % točk.

Študent ob programu Medjezikovne študije – nemški jezik kot dvopredmetne vezave ne more izbrati univerzitetnega
dvopredmetnega programa Nemški jezik in književnost in univerzitetnega enopredmetnega programa Germanistika.
UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE NEMŠKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST
Nazaj na kazalo FF Nazaj na kazalo
Vpisni pogoji
V univerzitetni dvopredmetni študijski program Nemški jezik in književnost se lahko vpiše, kdor je opravil splošno
maturo ali je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz nemškega jezika v 3. in 4. letniku
uspeh iz slovenskega jezika v 3. in 4. letniku
uspeh iz nemščine pri splošni maturi oziroma na zaključnem izpitu

40 % točk,
10 % točk,
20 % točk,
10 % točk,
20 % točk.

Univerzitetnega dvopredmetnega študijskega programa prve stopnje Nemški jezik in književnost ni mogoče študirati v
povezavi s katerimkoli drugim študijskim programom istega jezika.
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Za vpis v 2. in 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Filozofsko fakulteto od 1. so 17.
septembra 2012.
Prehodi iz univerzitetnih študijskih programov (akreditirani pred 11. 6. 2004) in iz (bolonjskih) univerzitetnih študijskih
programov prve stopnje
Študentom univerzitetnih študijskih programov Filozofske fakultete in sorodnih
univerzitetnih študijskih programov prve stopnje s področij: humanistične vede, družbene vede, novinarstvo in informiranje, ki
izpolnjujejo pogoje za vpis v predlagani študijski program, se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo
diplomirati v novem programu.
Prehodi iz visokošolskih strokovnih študijskih programov (akreditirani pred 11. 6. 2004) in iz (bolonjskih)in visokošolskih
strokovnih študijskih programov prve stopnje
Študenti visokošolskih strokovnih programov Filozofske fakultete in sorodnih visokošolskih strokovnih študijskih programov prve
stopnje s področij: humanistične vede, družbene vede, novinarstvo in informiranje, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v predlagani
študijski program, lahko na podlagi predloženih dokazil preidejo v ustrezni letnik univerzitetnega študijskega programa Nemški jezik
in književnost. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
Vpisna mesta
Nemški jezik in književnost UN (2. letnik) – program prve
stopnje
Nemški jezik in književnost UN (3. letnik) – program prve
stopnje

Redni

Izredni

2

2

1

1

UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE PEDAGOGIKA
Nazaj na kazalo FF

Nazaj na kazalo

Vpisni pogoji
V univerzitetni dvopredmetni študijski program Pedagogika se lahko vpiše, kdor je opravil splošno maturo ali je pred 1.
6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Povezava študijskega programa z dvopredmetnim študijskim programom Fakultete za naravoslovje in matematiko UM
ni možna.
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Za vpis v 2. in 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Filozofsko fakulteto od 1. so 17.
septembra 2012.
Prehodi iz univerzitetnih študijskih programov (akreditirani pred 11. 6. 2004) in iz (bolonjskih) univerzitetnih študijskih
programov prve stopnje
Študentom univerzitetnih študijskih programov Filozofske fakultete in sorodnih univerzitetnih študijskih programov prve stopnje s
področja humanistike, družboslovja in naravoslovja, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v nove študijske programe, se določijo
manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
Prehodi iz visokošolskih strokovnih študijskih programov (akreditirani pred 11. 6. 2004) in iz (bolonjskih) in visokošolskih
strokovnih študijskih programov prve stopnje
Študenti visokošolskih strokovnih študijskih programov prve stopnje s področja predšolske vzgoje, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v
univerzitetne študijske programe prve stopnje lahko na podlagi predloženih dokazil preidejo v ustrezni letnik univerzitetnih
programov Filozofske fakultete. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem
programu.
Vpisna mesta
Pedagogika UN (2. letnik) – program prve stopnje
Pedagogika UN (3. letnik) – program prve stopnje

Redni
1
1

Izredni
-

UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE SLOVENSKI JEZIK IN
KNJIŽEVNOST
Nazaj na kazalo FF Nazaj na kazalo
Vpisni pogoji
V univerzitetni dvopredmetni študijski program Slovenski jezik in književnost se lahko vpiše, kdor je opravil splošno
maturo ali je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz slovenščine pri splošni maturi oziroma na zaključnem izpitu

40 % točk,
20 % točk,
40 % točk.

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Za vpis v 2. in 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Filozofsko fakulteto od 1. so 17.
septembra 2012.
Prehodi med programi so mogoči znotraj programov prve stopnje Filozofske fakultete in drugih fakultet skladno z Zakonom o
visokem šolstvu, Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi. Študenti, vpisani pred uvedbo novih študijskih
programov za pridobitev izobrazbe, ki imajo pravico do ponavljanja in zaradi postopnega uvajanja novih študijskih programov ne
morejo ponavljati letnika po programu, v katerega so se vpisali, preidejo v nov program pod enakimi pogoji kot študenti novih
programov.

Prehodi iz univerzitetnih študijskih programov (pred sprejetjem ZVIS leta 2004) in iz (bolonjskih) univerzitetnih študijskih
programov prve stopnje
Študentom univerzitetnih študijskih programov s področja jezikoslovja in literarnih ved Filozofske fakultete in sorodnih
univerzitetnih študijskih programov prve stopnje (jezikoslovje, raziskovanje posameznih jezikov, teoretično in uporabno
jezikoslovje, literarne vede), ki izpolnjujejo pogoje za vpis v nove študijske programe slovenistike na Filozofski fakulteti, se določijo
manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati po novem programu.
Vpisna mesta
Slovenski jezik in književnost UN (2. letnik) – program prve
stopnje
Slovenski jezik in književnost UN (3. letnik) – program prve
stopnje

Redni

Izredni

3

-

2

-

UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE SOCIOLOGIJA
Nazaj na kazalo FF

Nazaj na kazalo

Vpisni pogoji
V univerzitetni dvopredmetni študijski program Sociologija se lahko vpiše, kdor je opravil splošno maturo ali je pred 1.
6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Povezava študijskega programa z dvopredmetnim študijskim programom Fakultete za naravoslovje in matematiko UM
ni možna.
UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE UMETNOSTNA ZGODOVINA
Nazaj na kazalo FF Nazaj na kazalo
Vpisni pogoji
V univerzitetni dvopredmetni študijski program Umetnostna zgodovina se lahko vpiše, kdor je opravil splošno maturo
ali je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
VPIS V 2. LETNIK
Kandidati se prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Filozofsko fakulteto od 1. so 17. septembra 2012.
Prehodi med programi so možni skladno z Zakonom o visokem šolstvu, Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi
predpisi.
Prehodi iz univerzitetnih študijskih programov (pred sprejetjem ZVIS leta 2004) in iz (bolonjskih) univerzitetnih študijskih
programov prve stopnje
Študentom univerzitetnih študijskih programov Filozofske fakultete in sorodnih univerzitetnih študijskih programov prve stopnje
(pedagoški ali nepedagoški programi s področij: umetnostna zgodovina, etnologija, zgodovina, arheologija), ki izpolnjujejo pogoje za
vpis v nove študijske programe FF, se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem
programu.
Prehodi iz visokošolskih strokovnih študijskih programov (pred sprejetjem ZVIS leta 2004) in iz (bolonjskih) visokošolskih
strokovnih študijskih programov prve stopnje
Študenti visokošolskih strokovnih programov FF in sorodnih visokošolskih strokovnih študijskih programov prve stopnje (pedagoški
ali nepedagoški programi s področij: umetnostna zgodovina, etnologija, zgodovina, arheologija), ki izpolnjujejo pogoje za vpis v
univerzitetne študijske programe prve stopnje, lahko na podlagi predloženih dokazil preidejo v ustrezni letnik univerzitetnih
programov Filozofske fakultete. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati na novem
programu.

Vpisna mesta
Umetnostna zgodovina UN (2. letnik) – program prve stopnje

Redni
1

Izredni
-

UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ZGODOVINA
Nazaj na kazalo FF

Nazaj na kazalo

Vpisni pogoji
V univerzitetni dvopredmetni študijski program Zgodovina se lahko vpiše, kdor je opravil splošno maturo ali je pred 1.
6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
60 % točk,
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
40 % točk.
Povezava študijskega programa z dvopredmetnim študijskim programom Fakultete za naravoslovje in matematiko UM
ni možna.

MEDICINSKA FAKULTETA

Nazaj na kazalo

Slomškov trg 15, 2000 Maribor
Tel.: (02) 234-56-01
Spletna stran: www.mf.uni-mb.si
Informativno mesto: Slomškov trg 15, Velika dvorana Rektorata UM.
Fakulteta izvaja enoviti magistrski študijski program druge stopnje Splošna medicina.
ENOVITI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE SPLOŠNA MEDICINA
Trajanje študija
Študij traja 6 let in obsega 360 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V enoviti magistrski študijski program Splošna medicina se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri posameznih predmetih splošne mature: matematika, tuji jezik
in en naravoslovni predmet (biologija, fizika ali kemija)

35 % točk,
20 % točk,
45 % točk;

kandidati iz točke b) pa glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz matematike ali tujega jezika pri zaključnem izpitu ter uspeh iz enega
od naravoslovnih predmetov (fizike, kemije ali biologije) pri zaključnem izpitu
ali v zadnjem letniku srednje šole, ko se je predmet predaval
Vpisna mesta
Splošna medicina – enoviti magistrski študijski
program

Redni

Izredni

86

-

35 % točk,
20 % točk,
45 % točk.

PEDAGOŠKA FAKULTETA

Nazaj na kazalo

Koroška c. 160, 2000 Maribor
Tel.: (02) 229-36-00 – centrala
E-pošta: referat.pef@uni-mb.si
Spletna stran: www.pfmb.uni-mb.si
Informativno mesto: Koroška c. 160.
Fakulteta izvaja tri univerzitetne študijske programe prve stopnje (Glasbena pedagogika, Likovna pedagogika, Razredni
pouk) in dva visokošolska strokovna študijska programa prve stopnje (Predšolska vzgoja, Športno treniranje).
Izredni študij
Za vpis na razpisane smeri veljajo enaki vpisni pogoji kot za redni študij.
Organiziran izredni študij bo potekal na razpisanih programih, kjer bo vpisanih več kot 15 študentov, v obsegu 1/3
študijskega programa za redni študij. Na programu z manj kot 15 prijavljenimi kandidati, ni vpisa.
Visokošolski strokovni program Predšolska vzgoja se bo izvajal le na sedežu fakultete.
Vzporedni študij in študij diplomantov
Za vzporedni študij in diplomante univerzitetnega in visokošolskega strokovnega študijskega programa je namenjenih 5
% vpisnih mest glede na razpisano število mest pri posameznem študijskem programu za vpis v prvi letnik. Za vpis
veljajo objavljeni vpisni pogoji. Če bo na posamezni program prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih vpisnih
mest, bodo izbrani glede na povprečno oceno študija.
Kandidati pošljejo izpolnjeni obrazec Prijava za vpis na visokošolski zavod v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni
študij, za diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode (obrazec DZS 1,71/4) na Pedagoško
fakulteto do 5. marca 2012, ker se na vseh razpisanih študijskih programih preverja umetniška nadarjenost oziroma
psihofizična sposobnost. Za vzporedni študij se k prijavi priloži soglasje matične fakultete. Ostale dokumente, navedene
v splošnem delu razpisa, se pošlje na fakulteto od 1. do 17. septembra 2012.
Študenti Pedagoške fakultete in študenti drugih visokošolskih zavodov lahko po prvem letniku vzporedno vpišejo
univerzitetni enopredmetni študijski program, če je njihova povprečna ocena v osnovnem študiju enaka ali višja kot 8
(osem).
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE GLASBENA PEDAGOGIKA
Nazaj na kazalo PEF

Nazaj na kazalo

Trajanje študija
Študij traja 4 leta (8 semestrov) in obsega 240 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Glasbena pedagogika se lahko vpiše, kdor je opravil splošno maturo ali je pred 1. 6.
1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus glasbene sposobnosti.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpis, bodo
kandidati izbrani glede na:
uspeh pri preizkusu glasbene sposobnosti
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

50 % točk,
40 % točk,
10 % točk.

Preizkus glasbene sposobnosti
Kandidati bodo preizkus glasbene sposobnosti v prvem prijavnem roku opravljali na Pedagoški fakulteti v Mariboru
28. ali 29. junija 2012 ob 9. uri. Preizkus glasbene sposobnosti, opravljen v prejšnjih letih (od leta 1997 dalje) za vpis
v program Glasbena pedagogika na Pedagoški fakulteti Maribor, se kandidatom prizna.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku na študijskem programu še prosta mesta, bo preizkus
glasbene sposobnosti v drugem prijavnem roku 10. septembra 2012 ob 9. uri.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v drugem prijavnem roku na študijskem programu še razpisana vpisna mesta,
bo preizkus glasbene sposobnosti v tretjem prijavnem roku 8. oktobra 2012 ob 9. uri.

Vpisna mesta
Glasbena pedagogika – univerzitetni program

Redni
30

Izredni
-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
VPIS V VIŠJI LETNIK
Za vpis v višji letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Pedagoško fakulteto do 5. marca
2012.
Prijavi priložijo overjeno kopijo srednješolskega spričevala ter potrjen predmetnik z učnimi načrti dosedanjega študija. Potrdilo o
opravljenih obveznostih iz dosedanjega študija in o izpolnjevanju pogojev za napredovanje v 2. oziroma 3. letnik se pošlje na
fakulteto od 1. do 17. septembra 2012.
Komisija za študijske zadeve Pedagoške fakultete določi na osnovi predmetnika, učnih načrtov in dokazil o opravljenih obveznostih
iz dosedanjega študija obveznosti, ki se v celoti ali delno priznajo, in predpiše dodatne obveznosti iz študijskega programa ter določi
rok, do katerega mora izpolniti te obveznosti kot pogoj za vpis v ustrezni letnik univerzitetnega programa prve stopnje Glasbena
pedagogika. Pri prehodih se smiselno upoštevajo določila Statuta UM.
Obseg vpisa je omejen s številom vpisnih mest v 1. letnik. Če bo prijavljenih več kandidatov, kot bo prostih mest, bodo izbrani glede
na povprečno oceno dosedanjega študija.
Prehodi iz univerzitetnih študijskih programov (pred sprejetjem ZVIS leta 2004) in iz (bolonjskih) univerzitetnih študijskih
programov prve stopnje
Študenti sorodnih univerzitetnih študijskih programov prve stopnje (pred sprejetjem ZVIS leta 2004), ki izpolnjujejo pogoje za vpis v
nov študijski univerzitetni program prve stopnje Glasbena pedagogika, lahko na podlagi predloženih dokazil preidejo v ustrezni
letnik novega univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Glasbena pedagogika. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih
morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
Pod sorodne univerzitetne študijske programe prve stopnje se smatrajo: študijski univerzitetni program Glasbena pedagogika, prva
stopnja, ki se izvaja na AG UL in študij Muzikologija, prva stopnja, ki se izvaja na FF UL, ter ustrezni tuji univerzitetni študijski
programi.
Prehodi iz višješolskih programov, sprejetimi pred letom 1994
Diplomanti višješolskih programov sprejetih pred letom 1994 (višješolski program Glasbena vzgoja na nekdanjih PA UM in UL) iz
sorodnih študijskih področij in imajo tri leta delovnih izkušenj, lahko preidejo v tretji letnik. Določijo sem jim diferencialni izpiti.
Vpisna mesta
Glasbena pedagogika UN (2., 3. in
4. letnik) – program prve stopnje

Redni
Število vpisnih mest je omejeno s številom
vpisnih mest za 1. letnik.

Izredni
-

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE LIKOVNA PEDAGOGIKA
Nazaj na kazalo PEF

Nazaj na kazalo

Trajanje študija
Študij traja 4 leta (8 semestrov) in obsega 240 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Likovna pedagogika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta
umetnostna zgodovina ali likovna teorija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri
poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus likovnih sposobnosti.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
uspeh pri preizkusu likovnih sposobnosti
splošni uspeh pri splošni maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

50 % točk,
40 % točk,
10 % točk.

Preizkus likovnih sposobnosti
Kandidati bodo preizkus likovnih sposobnosti v prvem prijavnem roku opravljali na Pedagoški fakulteti v Mariboru
28. junija ali 2. julija 2012 ob 9. uri. Kandidatom, ki so preizkus likovnih sposobnosti opravili za vpis v program
Likovna pedagogika od leta 2007 dalje, se preizkus prizna.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku na študijskem programu še prosta mesta, bo preizkus
likovnih sposobnosti v drugem prijavnem roku 10. septembra 2012 ob 9. uri.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v drugem prijavnem roku na študijskem programu še razpisana vpisna mesta,
bo preizkus likovnih sposobnosti v tretjem prijavnem roku 8. oktobra 2012 ob 9. uri.
Preizkus likovnih sposobnosti lahko kandidati v tekočem prijavnem postopku opravljajo večkrat in sicer enkrat v prvem
ali drugem junijskem roku ter v septembrskem in oktobrskem roku.
Vpisna mesta
Likovna pedagogika – univerzitetni program

Redni
30

Izredni
-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
VPIS V VIŠJI LETNIK
Za vpis v višji letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Pedagoško fakulteto do 5. marca
2012.
Prijavi priložijo overjeno kopijo srednješolskega spričevala ter potrjen predmetnik z učnimi načrti dosedanjega študija. Potrdilo o
opravljenih obveznostih iz dosedanjega študija in o izpolnjevanju pogojev za napredovanje v višji letnik se pošlje na fakulteto od 1.
do 17. septembra 2012.
Komisija za študijske zadeve Pedagoške fakultete določi na osnovi predmetnika, učnih načrtov in dokazil o opravljenih obveznosti iz
dosedanjega študija obveznosti, ki se v celoti ali delno priznajo, in predpiše dodatne obveznosti iz študijskega programa ter določi
rok, do katerega mora izpolniti te obveznosti kot pogoj za vpis v ustrezni letnik univerzitetnega programa prve stopnje Likovna
pedagogika. Pri prehodih se smiselno upoštevajo določila Statuta UM.
Obseg vpisa je omejen s številom vpisnih mest v 1. letnik. Če bo prijavljenih več kandidatov, kot bo prostih mest, bodo izbrani glede
na povprečno oceno dosedanjega študija.
Prehodi iz univerzitetnih študijskih programov (pred sprejetjem ZVIS leta 2004) in iz (bolonjskih) univerzitetnih študijskih
programov prve stopnje
Študenti univerzitetnih študijskih programov likovnega področja, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v nov študijski univerzitetni program
prve stopnje Likovna pedagogika, lahko na podlagi predloženih dokazil preidejo v ustrezni letnik novega univerzitetnega študijskega
programa prve stopnje Likovna pedagogika. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v
novem programu.
Vpisna mesta
Likovna pedagogika UN (2., 3. in 4.
letnik) – program prve stopnje

Redni
Število vpisnih mest je omejeno s
številom vpisnih mest za 1. letnik.

Izredni
-

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE RAZREDNI POUK
Nazaj na kazalo PEF

Nazaj na kazalo

Trajanje študija
Študij traja 4 leta (8 semestrov) in obsega 240 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Razredni pouk se lahko vpiše, kdor je opravil splošno maturo ali je pred 1. 6. 1995
končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus glasbenih sposobnosti.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Preizkus glasbenih sposobnosti
Kandidati bodo preizkus glasbenih sposobnosti v prvem prijavnem roku opravljali na Pedagoški fakulteti v Mariboru
29. junija ali 2. julija 2012 ob 9. ali 13. uri. Vsem, ki so za vpis v program Razredni pouk na Pedagoški fakulteti
Maribor že v prejšnjih letih (od leta 1997 dalje) opravili preizkus glasbenih sposobnosti, se preizkus prizna.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku na študijskem programu še prosta mesta, bo preizkus
glasbenih sposobnosti v drugem prijavnem roku 11. septembra 2012 ob 9. uri.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v drugem prijavnem roku na študijskem programu še razpisana vpisna mesta,
se lahko v tretjem prijavnem roku prijavijo kandidati, ki so preizkus glasbenih sposobnosti opravili v prvem ali drugem
prijavnem roku oziroma se jim preizkus glasbenih sposobnosti prizna iz prejšnjih let. V tretjem prijavnem roku se
preizkus glasbenih sposobnosti ne bo izvajal.
Vpisna mesta
Razredni pouk – univerzitetni program

Redni
100

Izredni
-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
VPIS V VIŠJI LETNIK
Za vpis v višji letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Pedagoško fakulteto do 5. marca
2012.
Prijavi priložijo overjeno kopijo srednješolskega spričevala ter potrjen predmetnik z učnimi načrti dosedanjega študija. Potrdilo o
opravljenih obveznostih iz dosedanjega študija in o izpolnjevanju pogojev za napredovanje v ustrezni letnik se pošlje na fakulteto
od 1. do 17. septembra 2012.
Komisija za študijske zadeve Pedagoške fakultete določi na osnovi predmetnika, učnih načrtov in dokazil o opravljenih obveznostih
iz dosedanjega študija obveznosti, ki se v celoti ali delno priznajo, in predpiše dodatne obveznosti iz študijskega programa ter določi
rok, do katerega mora izpolniti te obveznosti kot pogoj za vpis v ustrezni letnik univerzitetnega programa prve stopnje Razredni
pouk. Pri prehodih se smiselno upoštevajo določila Statuta UM.
Obseg vpisa je omejen s številom vpisnih mest v 1. letnik. Če bo prijavljenih več kandidatov, kot bo prostih mest, bodo izbrani glede
na povprečno oceno dosedanjega študija.
Prehodi iz univerzitetnih študijskih programov (pred sprejetjem ZVIS leta 2004) in iz (bolonjskih) univerzitetnih študijskih
programov prve stopnje
Študentom univerzitetnih študijskih programov PEF in sorodnih univerzitetnih študijskih programov (razredni pouk), ki izpolnjujejo
pogoje za vpis v predlagani študijski program, se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v
novem programu.
Prehodi iz visokošolskih strokovnih študijskih programov (pred sprejetjem ZVIS leta 2004) in iz (bolonjskih) in visokošolskih
strokovnih študijskih programov prve stopnje
Študenti visokošolskih strokovnih programov PEF in sorodnih visokošolskih strokovnih študijskih programov (predšolska vzgoja), ki
izpolnjujejo pogoje za vpis v predlagani študijski program, lahko na podlagi predloženih dokazil preidejo v ustrezni letnik
predlaganega študijskega programa. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem
programu.
Vpisna mesta
Razredni pouk UN (2., 3. in 4. letnik) –
program prve stopnje

Redni
Število vpisnih mest je omejeno s
številom vpisnih mest za 1. letnik.

Izredni
-

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE PREDŠOLSKA VZGOJA
Nazaj na kazalo PEF

Nazaj na kazalo

Trajanje študija
Študij traja 3 leta (6 semestrov pedagoškega procesa) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Predšolska vzgoja se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil zaključni izpit oziroma poklicno maturo v srednješolskih programih predšolska vzgoja ali
zdravstvena vzgoja,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus glasbenih sposobnosti.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Preizkus glasbenih sposobnosti
Kandidati bodo preizkus glasbenih sposobnosti v prvem prijavnem roku opravljali na Pedagoški fakulteti v Mariboru
29. junija ali 2. julija 2012 ob 9. ali 13. uri. Vsem, ki so za vpis v program Predšolska vzgoja na Pedagoški fakulteti
Maribor že uspešno opravili preizkus glasbenih sposobnosti (od leta 1997 dalje), se preizkus prizna.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku na študijskem programu še prosta mesta, bo preizkus
glasbenih sposobnosti v drugem prijavnem roku 11. septembra 2012 ob 9. uri.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v drugem prijavnem roku na študijskem programu še razpisana vpisna mesta,
se lahko v tretjem prijavnem roku prijavijo kandidati, ki so preizkus glasbenih sposobnosti opravili v prvem ali drugem
prijavnem roku oziroma se jim preizkus glasbenih sposobnosti prizna iz prejšnjih let. V tretjem prijavnem roku se
preizkus glasbenih sposobnosti ne bo izvajal.
Vpisna mesta
Predšolska vzgoja – visokošolski strokovni program

Redni
70

Izredni
45

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
VPIS V VIŠJI LETNIK
Za vpis v višji letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Pedagoško fakulteto do 5. marca
2012.
Prijavi priložijo overjeno kopijo srednješolskega spričevala ter potrjen predmetnik z učnimi načrti dosedanjega študija. Potrdilo o
opravljenih obveznostih iz dosedanjega študija in o izpolnjevanju pogojev za napredovanje v višji letnik se pošlje na fakulteto od 1.
do 17. septembra 2012.
Komisija za študijske zadeve Pedagoške fakultete določi na osnovi predmetnika, učnih načrtov in dokazil o opravljenih obveznostih
iz dosedanjega študija obveznosti, ki se v celoti ali delno priznajo, in predpiše dodatne obveznosti iz študijskega programa ter določi
rok, do katerega mora izpolniti te obveznosti kot pogoj za vpis v ustrezni letnik visokošolskega strokovnega programa prve stopnje
Predšolska vzgoja. Pri prehodih se smiselno upoštevajo določila Statuta UM.
Obseg vpisa je omejen s številom vpisnih mest v 1. letnik. Če bo prijavljenih več kandidatov, kot bo prostih mest, bodo izbrani glede
na povprečno oceno dosedanjega študija.
Prehodi iz visokošolskih strokovnih študijskih programov (pred sprejetjem ZVIS leta 2004) in iz (bolonjskih) in visokošolskih
strokovnih študijskih programov prve stopnje.
Študenti visokošolskih strokovnih študijskih programov pred sprejetjem ZVIS leta 2004 (socialno delo, zdravstvena nega), ki
izpolnjujejo pogoje za vpis v predlagani študijski program, lahko na podlagi predloženih dokazil preidejo v ustrezni letnik
predlaganega študijskega programa. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem
programu.
Študenti visokošolskih strokovnih študijskih programov (predšolska vzgoja), ki izpolnjujejo pogoje za vpis v predlagani študijski
program, lahko na podlagi predloženih dokazil preidejo v ustrezni letnik predlaganega študijskega programa. Določijo se jim
manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
Prehodi iz univerzitetnih študijskih programov (pred sprejetjem ZVIS leta 2004) in iz (bolonjskih) univerzitetnih študijskih
programov prve stopnje
Študentom univerzitetnih študijskih programov pedagoških fakultet in sorodnih univerzitetnih študijskih programov družboslovnih in
humanističnih ved (pedagogika, psihologija, sociologija, socialna pedagogika, socialno delo), ki izpolnjujejo pogoje za vpis v
predlagani študijski program, se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
Vpisna mesta
Predšolska vzgoja VS (2. in 3. letnik)
– program prve stopnje

Redni
Število vpisnih mest je omejeno
s številom vpisnih mest za 1.
letnik.

Izredni
Število vpisnih mest je
omejeno s številom vpisnih
mest za 1. letnik.

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM ŠPORTNO TRENIRANJE
Nazaj na kazalo PEF
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (6 semestrov pedagoškega procesa) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

Nazaj na kazalo

Izbrani šport
Izbrani športi so namenjeni študentom glede na športno panogo, za katero so se opredelili ob vpisu na študijski program
oziroma glede na njihov trenerski profil. V drugem letniku je mogoča izbira enega od izbranih športov: odbojka,
košarka, nogomet, rokomet, športna gimnastika, alpsko smučanje, plavanje, atletika, fitnes, planinstvo in alpinizem,
judo, karate, tenis, veslanje, jadranje. Izbrani šport se nadaljuje v tretjem letniku.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Športno treniranje se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v
kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus motoričnih sposobnosti.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
uspeh pri preizkusu motoričnih sposobnosti
splošni uspeh pri splošni maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

30 % točk,
40 % točk,
30 % točk.

Preizkus motoričnih sposobnosti
Prijavljeni kandidati bodo v roku, določenem v splošnem delu Razpisa za vpis, pisno obveščeni o vseh podrobnostih v
zvezi s preizkusom motoričnih sposobnosti, ki bo v prvem prijavnem roku 29. junija ali 2. julija 2012. Kandidati
lahko izbirajo termin preizkusa.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku na študijskem programu še prosta mesta, bo preizkus
motoričnih sposobnosti v drugem prijavnem roku 11. septembra 2012.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v drugem prijavnem roku na študijskem programu še razpisana vpisna mesta,
se lahko v tretjem prijavnem roku prijavijo kandidati, ki so preizkus motoričnih sposobnosti opravili v prvem ali
drugem roku. V tretjem prijavnem roku se preizkus motoričnih sposobnosti ne bo izvajal.
Opravljeni preizkus motoričnih sposobnosti velja samo za tekoče leto.
Dokumenti
Vsi kandidati morajo najkasneje do 1. junija 2012 v prvem prijavnem roku oziroma do 30. avgusta 2012 v drugem
prijavnem roku (če bodo objavljena še prosta vpisna mesta) poslati na Pedagoško fakulteto vsaj eno od naštetih
dokazil:
a) dokazilo o vsaj petletnem igralnem stažu v izbrani športni panogi ali
b) dokazilo o športnih tekmovalnih dosežkih v izbrani športni panogi ali
c) dokazilo o tem, da je redno delal kot športni trener vsaj dve leti in je dosegel kakovostne rezultate v izbrani športni
panogi ali
d) dokazilo o pridobljeni strokovni usposobljenosti za športnega trenerja v izbrani športni panogi.
Vpisna mesta
Športno treniranje – visokošolski strokovni program

Redni
-

Izredni
45

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
VPIS V VIŠJI LETNIK
Za vpis v višji letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Pedagoško fakulteto do 5. marca
2012.
Prijavi priložijo overjeno kopijo srednješolskega spričevala ter potrjen predmetnik z učnimi načrti dosedanjega študija. Potrdilo o
opravljenih obveznostih iz dosedanjega študija in o izpolnjevanju pogojev za napredovanje v višji letnik se pošlje na fakulteto od 1.
do 17. septembra 2012.
Komisija za študijske zadeve Pedagoške fakultete določi na osnovi predmetnika, učnih načrtov in dokazil o opravljenih obveznostih
iz dosedanjega študija obveznosti, ki se v celoti ali delno priznajo, in predpiše dodatne obveznosti iz študijskega programa ter določi
rok, do katerega mora izpolniti te obveznosti kot pogoj za vpis v ustrezni letnik visokošolskega strokovnega programa prve stopnje
Športno treniranje. Pri prehodih se smiselno upoštevajo določila Statuta UM.
Obseg vpisa je omejen s številom vpisnih mest v 1. letnik. Če bo prijavljenih več kandidatov, kot bo prostih mest, bodo izbrani glede
na povprečno oceno dosedanjega študija.

Prehodi iz univerzitetnih študijskih programov (pred sprejetjem ZVIS leta 2004) in iz (bolonjskih) univerzitetnih študijskih
programov prve stopnje
Študentom sorodnih univerzitetnih študijskih programov prve stopnje (športna vzgoja, športno treniranje, kineziologija), ki
izpolnjujejo pogoje za vpis v nov študijski program prve stopnje Športno treniranje lahko na podlagi predloženih dokazil preidejo v
ustrezni letnik novega študijskega programa prve. stopnje Športno treniranje. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo
opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
Prehodi iz visokošolskih strokovnih študijskih programov (pred sprejetjem ZVIS leta 2004) in iz (bolonjskih) visokošolskih
strokovnih študijskih programov prve stopnje
Študenti sorodnih visokošolskih strokovnih programov prve stopnje (športna vzgoja, športno treniranje, kineziologija), ki
izpolnjujejo pogoje za vpis v novi študijski program Športno treniranje, lahko na podlagi predloženih dokazil preidejo v ustrezni
letnik novega študijskega programa prve stopnje Športno treniranje. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če
želijo končati študij po novem programu.
Prehodi iz višješolskih strokovnih programov po Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju
Prehod v drugi letnik visokošolskega študijskega programa 1. stopnje je mogoč za diplomante višješolskih študijskih programov
(Zakon o višjem strokovnem izobraževanju) iz sorodnih študijskih področij (športna vzgoja, športno treniranje, kineziologija), če
izpolnjujejo pogoje za vpis v novi študijski program prve stopnje Športno treniranje. Določijo se jim diferencialni izpiti, ki jih morajo
opraviti pred vpisom v tretji letnik.
Vpisna mesta
Redni
Športno treniranje VS (2. in 3. letnik) – program
prve stopnje

-

Izredni
Število vpisnih mest je omejeno s
številom vpisnih mest za 1. letnik.

PRAVNA FAKULTETA

Nazaj na kazalo

Mladinska ulica 9, 2000 Maribor
Tel.: (02) 250-42-00
Spletna stran: www.pf.uni-mb.si
Informativno mesto: Mladinska ul. 9, predavalnica 1/II.
Fakulteta izvaja
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE PRAVO
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Pravo se lahko vpiše, kdor je opravil splošno maturo ali je pred 1. 6. 1995 končal
katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4 letniku

60 % točk,
40 % točk.

Izredni študij
Fakulteta bo izvajala izredni študij na sedežu fakultete za vse letnike.
Vpisna mesta
Pravo – univerzitetni program

Redni
150

Izredni
100

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
VPIS V 3. LETNIK
Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Pravno fakulteto od 1. do 17.
septembra 2012.
Prehodi iz univerzitetnih študijskih programov (pred sprejetjem ZVIS leta 2004) in iz (bolonjskih) univerzitetnih študijskih
programov prve stopnje
Študentom univerzitetnih študijskih programov prava in sorodnih (podobnih) univerzitetnih študijskih programov prve stopnje (to so:
v okviru poslovnih in upravnih ved: organizacijske vede, poslovanje, podjetništvo, menedžment, trženje, zavarovalništvo, finance,
bančništvo, računovodstvo, javna uprava; v okviru družbenih ved: ekonomija, ekonomska analiza in ekonomska politika ter v okviru
varnosti: varstvoslovje), ki izpolnjujejo pogoje za vpis v nov univerzitetni študijski program prve stopnje Pravo, se določijo
manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
Prehodi iz visokošolskih strokovnih študijskih programov (pred sprejetjem ZVIS leta 2004) in iz (bolonjskih) visokošolskih
strokovnih študijskih programov prve stopnje
Študenti visokošolskih strokovnih programov prava in sorodnih visokošolskih strokovnih študijskih programov prve stopnje (to so: v
okviru poslovnih in upravnih ved: organizacijske vede, poslovanje, podjetništvo, menedžment, trženje, zavarovalništvo, finance,
bančništvo, računovodstvo, javna uprava; v okviru družbenih ved: ekonomija, ekonomska analiza in ekonomska politika ter v okviru
varnosti: varstvoslovje), ki izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetne študijske programe prve stopnje, lahko na podlagi predloženih
dokazil preidejo v ustrezni letnik univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Pravo. Določijo se jim manjkajoče obveznosti,
ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
Prehodi iz višješolskih programov, sprejetimi pred letom 1994, in (bolonjskimi) univerzitetnimi programi prve stopnje
Diplomanti višješolskih programov prava, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v nov univerzitetni študijski program prve stopnje Pravo,
lahko na podlagi predloženih dokazil preidejo v ustrezen letnik univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Pravo, če imajo tri
leta delovnih izkušenj.
Vpisna mesta
Pravo UN (3. letnik) – program prve stopnje

Redni
-

Izredni
60

VPISNA MESTA ZA NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
NA UNIVERZI V MARIBORU
Nazaj na kazalo
(točka XIV splošnega dela Razpisa za vpis)
VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA
Poslovna ekonomija VS (2. letnik) – program prve stopnje
Poslovna ekonomija VS (3. letnik) – program prve stopnje
FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN
INFORMATIKO
Elektrotehnika UN (2. letnik) – program prve stopnje
Informatika in tehnologije komuniciranja UN (2. letnik) – program prve
stopnje
Računalništvo in informacijske tehnologije UN (2. letnik) – program prve
stopnje
Medijske komunikacije UN (2. letnik) – program prve stopnje
Telekomunikacije UN (2. letnik) – program prve stopnje
Elektrotehnika VS (2. letnik) – program prve stopnje
Računalništvo in informacijske tehnologije VS (2. letnik) – program prve
stopnje
Informatika in tehnologije komuniciranja VS (2. letnika) – program prve
stopnje
FERI, FG, FS in EPF
Gospodarsko inženirstvo - smer elektrotehnika UN (2. letnik) – program
prve stopnje
Gospodarsko inženirstvo - smer gradbeništvo UN (2. letnik) – program prve
stopnje
Gospodarsko inženirstvo - smer gradbeništvo UN (3. letnik) – program prve
stopnje
Gospodarsko inženirstvo - smer strojništvo UN (2. letnik) – program prve
stopnje
Gospodarsko inženirstvo - smer strojništvo UN (3. letnik) – program prve
stopnje
FERI in FS
Mehatronika UN (2. letnik) – program prve stopnje
Mehatronika UN (3. letnik) – program prve stopnje
Mehatronika VS (2. letnik) – program prve stopnje
FAKULTETA ZA ENERGETIKO
Energetika UN (2. letnik) – program prve stopnje
Energetika UN (3. letnik) – program prve stopnje
Energetika VS (2. letnik) – program prve stopnje
Energetika VS (3. letnik) – program prve stopnje
FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO
Gradbeništvo UN (2. letnik) – program prve stopnje
Gradbeništvo UN (3. letnik) – program prve stopnje
Prometno inženirstvo UN (2. letnik) – program prve stopnje
Prometno inženirstvo UN (3. letnik) – program prve stopnje
Arhitektura UN (2. letnik) – program prve stopnje
Arhitektura UN (3. letnik) – program prve stopnje
Gradbeništvo VS (2. letnik) – program prve stopnje
- Maribor
- Celje
Gradbeništvo VS (3. letnik) – program prve stopnje
- Maribor
- Celje
Prometno inženirstvo VS (2. letnik) – program prve stopnje
- Maribor
- Celje
Prometno inženirstvo VS (3. letnik) – program prve stopnje
- Maribor
- Celje
FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO
Kemijska tehnologija UN (2. letnik) – program prve stopnje
Kemijska tehnologija UN (3. letnik) – program prve stopnje

Redni

Izredni
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VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
Kemija UN (2. letnik) – program prve stopnje
Kemija UN (3. letnik) – program prve stopnje
Kemijska tehnologija VS (2. letnik) – program prve stopnje
Kemijska tehnologija VS (3. letnik) – program prve stopnje
VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE
Agronomija – okrasne rastline, zelenjava in poljščine VS (3. letnik) –
program prve stopnje
Ekološko kmetijstvo VS (3. letnik) – program prve stopnje
FAKULTETA ZA LOGISTIKO
Logistika sistemov UN (3. letnik) – program prve stopnje
Gospodarska in tehniška logistika VS (2. letnik) – program prve stopnje
Gospodarska in tehniška logistika VS (3. letnik) – program prve stopnje
FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO
Univerzitetni enopredmetni študijski programi
Biologija UN (2. letnik) – program prve stopnje
Biologija UN (3. letnik) – program prve stopnje
Ekologija z naravovarstvom UN (2. letnik) – program prve stopnje
Ekologija z naravovarstvom UN (3. letnik) – program prve stopnje
Fizika UN (2. letnik) – program prve stopnje
Fizika UN (3. letnik) – program prve stopnje
Matematika UN (2. letnik) – program prve stopnje
Matematika UN (3. letnik) – program prve stopnje
Univerzitetni dvopredmetni študijski programi
Izobraževalna biologija UN (2. letnik) – program prve stopnje
Izobraževalna biologija UN (3. letnik) – program prve stopnje
Izobraževalna fizika UN (2. letnik) – program prve stopnje
Izobraževalna fizika UN (3. letnik) – program prve stopnje
Izobraževalna kemija UN (2. letnik) – program prve stopnje
Izobraževalna kemija UN (3. letnik) – program prve stopnje
Izobraževalna matematika UN (2. letnik) – program prve stopnje
Izobraževalna matematika UN (3. letnik) – program prve stopnje
Izobraževalno računalništvo UN (2. letnik) – program prve stopnje
Izobraževalno računalništvo UN (3. letnik) – program prve stopnje
Izobraževalna tehnika UN (2. letnik) – program prve stopnje
Izobraževalna tehnika UN (3. letnik) – program prve stopnje
FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE
Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov UN (2. letnik)
– program prve stopnje
Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov UN (2.
letnik) – program prve stopnje
Organizacija in management informacijskih sistemov UN (2. letnik) –
program prve stopnje
Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov VS (2. letnik) –
program prve stopnje
Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov VS (2.
letnik) – program prve stopnje
Organizacija in management informacijskih sistemov VS (2. letnik) –
program prve stopnje
Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov VS (3. letnik) –
program prve stopnje
Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov VS (3.
letnik) – program prve stopnje
Organizacija in management informacijskih sistemov VS (3. letnik) –
program prve stopnje
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
Strojništvo UN (2. letnik) – program prve stopnje
Strojništvo UN (3. letnik) – program prve stopnje
Strojništvo VS (2. letnik) – program prve stopnje
Strojništvo VS (3. letnik) – program prve stopnje
Oblikovanje in tekstilni materiali UN (2. letnik) – program prve stopnje
Oblikovanje in tekstilni materiali UN (3. letnik) – program prve stopnje
Tehniško varstvo okolja UN (2. letnik) – program prve stopnje
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VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
Tehnologije tekstilnega oblikovanja VS (2. letnik) – program prve stopnje
Tehnologije tekstilnega oblikovanja VS (3. letnik) – program prve stopnje
FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE
Varnost in policijsko delo VS - Ljubljana (2. letnik) – program prve stopnje
Informacijska varnost VS - Ljubljana (2. letnik) – program prve stopnje
FILOZOFSKA FAKULTETA
Univerzitetni enopredmetni programi prve stopnje
Germanistika (2. letnik) – program prve stopnje
Germanistika (3. letnika) – program prve stopnje
Slovenski jezik in književnost (2. letnik) – program prve stopnje
Slovenski jezik in književnost (3. letnik) – program prve stopnje
Univerzitetni dvopredmetni programi prve stopnje
Nemški jezik in književnost (2. letnik) – program prve stopnje
Nemški jezik in književnost (3. letnik) – program prve stopnje
Pedagogika (2. letnik) – program prve stopnje
Pedagogika (3. letnik) – program prve stopnje
Slovenski jezik in književnost (2. letnik) – program prve stopnje
Slovenski jezik in književnost (3. letnik) – program prve stopnje
Umetnostna zgodovina (2. letnik) – program prve stopnje
MEDICINSKA FAKULTETA
Splošna medicina – enoviti magistrski študijski program druge stopnje (2.
letnik)
Splošna medicina – enoviti magistrski študijski program druge stopnje (3.
letnik)
PEDAGOŠKA FAKULTETA
Glasbena pedagogika UN (2., 3. in 4. letnik) – program prve stopnje
Likovna pedagogika UN (2., 3. in 4. letnik) – program prve stopnje
Razredni pouk UN (2., 3. in 4. letnik) – program prve stopnje
Predšolska vzgoja VS (2. in 3. letnik) – program prve stopnje
Športno treniranje VS (2. in 3. letnik) – program prve stopnje
PRAVNA FAKULTETA
Pravo – univerzitetni program (3. letnik) – program prve stopnje
* Število vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest za 1. letnik.
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VPISNA MESTA ZA VZPOREDNI ŠTUDIJ IN ŠTUDIJ DIPLOMANTOV NA
UNIVERZI V MARIBORU
Nazaj na kazalo
(točka XIV splošnega dela Razpisa za vpis)
VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
EKONOMSKO-POSLOVNA
FAKULTETA
Ekonomske in poslovne vede UN
Poslovna ekonomija VS
FAKULTETA ZA
ELEKTROTEHNIKO,
RAČUNALNIŠTVO IN
INFORMATIKO
Elektrotehnika UN
Elektrotehnika VS
Informatika in tehnologije
komuniciranja UN
Informatika in tehnologije
komuniciranja VS
Medijske komunikacije UN
Računalništvo in informacijske
tehnologije UN
Računalništvo in informacijske
tehnologije VS
Telekomunikacije UN
FERI, FG, FS IN EPF
Gospodarsko inženirstvo – smer
elektrotehnika UN
Gospodarsko inženirstvo – smer
gradbeništvo UN
Gospodarsko inženirstvo – smer
strojništvo UN
FERI IN FS
Mehatronika UN
Mehatronika VS
FAKULTETA ZA ENERGETIKO
Energetika UN
Energetika VS
FAKULTETA ZA
GRADBENIŠTVO
Arhitektura UN
Gradbeništvo UN
Gradbeništvo VS
- Maribor
- Celje
Prometno inženirstvo UN
Prometno inženirstvo VS
- Maribor
- Celje
FAKULTETA ZA KEMIJO IN
KEMIJSKO TEHNOLOGIJO
Kemija UN
Kemijska tehnologija UN
Kemijska tehnologija VS
FAKULTETA ZA KMETIJSTVO
IN BIOSISTEMSKE VEDE
Agronomija – okrasne rastline,
zelenjava in poljščine VS

Redni

Izredni
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VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
Biosistemsko inženirstvo VS
Ekološko kmetijstvo VS
Kmetijstvo UN
Management v agroživilstvu in razvoj
podeželja VS
Vinogradništvo, vinarstvo in
sadjarstvo VS
Živinoreja VS
FAKULTETA ZA LOGISTIKO
Gospodarska in tehniška logistika VS
Logistika sistemov UN
FAKULTETA ZA
NARAVOSLOVJE IN
MATEMATIKO
Univerzitetni enopredmetni
študijski programi prve stopnje
Biologija
Ekologija z naravovarstvom
Fizika
Matematika
Univerzitetni dvopredmetni
študijski programi prve stopnje
Izobraževalna biologija
Izobraževalna fizika
Izobraževalna kemija
Izobraževalna matematika
Izobraževalno računalništvo
Izobraževalna tehnika
FAKULTETA ZA
ORGANIZACIJSKE VEDE
Organizacija in management
informacijskih sistemov UN
Organizacija in management
informacijskih sistemov VS
Organizacija in management
kadrovskih in izobraževalnih sistemov
UN
Organizacija in management
kadrovskih in izobraževalnih sistemov
VS
Organizacija in management
poslovnih in delovnih sistemov UN
Organizacija in management
poslovnih in delovnih sistemov VS
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
Oblikovanje in tekstilni materiali UN
Strojništvo UN
Tehniško varstvo okolja UN
Strojništvo VS
Tehnologije tekstilnega oblikovanja
VS

Redni

Izredni
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VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
FAKULTETA ZA TURIZEM
Turizem UN
Turizem VS
FAKULTETA ZA VARNOSTNE
VEDE
Varstvoslovje UN
Varnost in policijsko delo VS
(Ljubljana)
FVV in FERI
Informacijska varnost VS (Ljubljana)
FAKULTETA ZA
ZDRAVSTVENE VEDE
Zdravstvena nega VS
FILOZOFSKA FAKULTETA
Univerzitetni enopredmetni
programi prve stopnje
Germanistika
Psihologija
Slovenski jezik in književnost
Sociologija in interdisciplinarno
družboslovje
Zgodovina
Univerzitetni dvopredmetni
programi prve stopnje
Angleški jezik in književnost
Filozofija
Geografija

Redni

Izredni
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3
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VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program

Redni

Izredni

Madžarski jezik s književnostjo
Medjezikovne študije – angleščina
Medjezikovne študije – madžarščina
Medjezikovne študije – nemščina
Nemški jezik in književnost
Pedagogika
Slovenski jezik in književnost
Sociologija
Umetnostna zgodovina
Zgodovina

1
2
1
2
2
2
3
2
1
2

1
1
1
1

MEDICINSKA FAKULTETA
Splošna medicina – enoviti magistrski
študijski program

-

-

-

-
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4
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5

PEDAGOŠKA FAKULTETA
Glasbena pedagogika UN
Likovna pedagogika UN
Predšolska vzgoja VS
Razredni pouk UN
Športno treniranje VS
PRAVNA FAKULTETA
Pravo UN

VPISNA MESTA ZA SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA
IN TUJCE (DRŽAVLJANE DRŽAV NEČLANIC EVROPSKE UNIJE) NA
UNIVERZI V MARIBORU
Nazaj na kazalo
(točka XI splošnega dela Razpisa za vpis)
VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
EKONOMSKO-POSLOVNA
FAKULTETA
Ekonomske in poslovne vede UN
Poslovna ekonomija VS
FAKULTETA ZA
ELEKTROTEHNIKO,
RAČUNALNIŠTVO IN
INFORMATIKO
Elektrotehnika UN
Elektrotehnika VS
Informatika in tehnologije
komuniciranja UN
Informatika in tehnologije
komuniciranja VS
Medijske komunikacije UN
Računalništvo in informacijske
tehnologije UN
Računalništvo in informacijske
tehnologije VS
Telekomunikacije UN
FERI, FG, FS IN EPF
Gospodarsko inženirstvo – smer
elektrotehnika UN
Gospodarsko inženirstvo – smer
gradbeništvo UN
Gospodarsko inženirstvo – smer
strojništvo UN
FERI IN FS
Mehatronika UN
Mehatronika VS
FAKULTETA ZA ENERGETIKO
Energetika UN
Energetika VS
FAKULTETA ZA
GRADBENIŠTVO
Arhitektura UN
Gradbeništvo UN
Gradbeništvo VS
- Maribor
- Celje
Prometno inženirstvo UN
Prometno inženirstvo VS
- Maribor
- Celje
FAKULTETA ZA KEMIJO IN
KEMIJSKO TEHNOLOGIJO
Kemija UN
Kemijska tehnologija UN
Kemijska tehnologija VS

Redni

Izredni
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VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
FAKULTETA ZA KMETIJSTVO
IN BIOSISTEMSKE VEDE
Agronomija – okrasne rastline,
zelenjava in poljščine VS
Biosistemsko inženirstvo VS
Ekološko kmetijstvo VS
Kmetijstvo UN
Management v agroživilstvu in razvoj
podeželja VS
Vinogradništvo, vinarstvo in
sadjarstvo VS
Živinoreja VS
FAKULTETA ZA LOGISTIKO
Gospodarska in tehniška logistika VS
Logistika sistemov UN
FAKULTETA ZA
NARAVOSLOVJE IN
MATEMATIKO
Univerzitetni enopredmetni
študijski programi prve stopnje
Biologija
Ekologija z naravovarstvom
Fizika
Matematika
Univerzitetni dvopredmetni
študijski programi prve stopnje
Izobraževalna biologija
Izobraževalna fizika
Izobraževalna kemija
Izobraževalna matematika
Izobraževalno računalništvo
Izobraževalna tehnika
FAKULTETA ZA
ORGANIZACIJSKE VEDE
Organizacija in management
informacijskih sistemov UN
Organizacija in management
informacijskih sistemov VS
Organizacija in management
kadrovskih in izobraževalnih sistemov
UN
Organizacija in management
kadrovskih in izobraževalnih sistemov
VS
Organizacija in management
poslovnih in delovnih sistemov UN
Organizacija in management
poslovnih in delovnih sistemov VS

Redni

Izredni
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-

2

-

2
2
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-

2

-

2

-
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-
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-
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VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
Oblikovanje in tekstilni materiali UN
Strojništvo UN
Tehniško varstvo okolja UN
Strojništvo VS
Tehnologije tekstilnega oblikovanja
VS
FAKULTETA ZA TURIZEM
Turizem UN
Turizem VS
FAKULTETA ZA VARNOSTNE
VEDE
Varnost in policijsko delo VS
(Ljubljana)
Varstvoslovje UN
FVV in FERI
Informacijska varnost VS (Ljubljana)
FAKULTETA ZA
ZDRAVSTVENE VEDE
Zdravstvena nega VS
FILOZOFSKA FAKULTETA
Univerzitetni enopredmetni
programi prve stopnje
Germanistika
Psihologija
Slovenski jezik in književnost
Sociologija in interdisciplinarno
družboslovje
Zgodovina

Redni

Izredni

17
1
5
1
7

1
1

3

-

6
6
-

20
20
-

7

7

4

4

3
1
1

3
1
1

5

5

5
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5
6
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-

3
4
4

-

4

-

3

-

VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
Univerzitetni dvopredmetni
programi prve stopnje
Angleški jezik in književnost
Filozofija
Geografija
Madžarski jezik s književnostjo
Medjezikovne študije – angleščina
Medjezikovne študije – madžarščina
Medjezikovne študije – nemščina
Nemški jezik in književnost
Pedagogika
Slovenski jezik in književnost
Sociologija
Umetnostna zgodovina
Zgodovina
MEDICINSKA FAKULTETA
Splošna medicina – enoviti
magistrski študijski program
PEDAGOŠKA FAKULTETA
Glasbena pedagogika UN
Likovna pedagogika UN
Predšolska vzgoja VS
Razredni pouk UN
Športno treniranje VS
PRAVNA FAKULTETA
Pravo UN
FAKULTETA ZA TURIZEM
Turizem VS

Redni

Izredni
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UNIVERZA NA PRIMORSKEM
FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE

Nazaj na kazalo

Nazaj na kazalo

Titov trg 5, 6000 Koper
Tel.: (05) 663-77-40, 663-77-41
Faks: (05) 663-77-42
E-pošta: info@fhs.upr.si
Spletna stran: www.fhs.upr.si
Informativno mesto: Titov trg 5.
Fakulteta za humanistične študije (UP FHŠ) v študijskem letu 2012/2013 razpisuje univerzitetne triletne študijske
programe prve stopnje Dediščina Evrope in Sredozemlja, Geografija, Kulturni študiji in antropologija, Medijski študiji,
Medkulturno jezikovno posredovanje, Slovenistika, Sodobno kritična teorija in filozofija, Zgodovina, in štiriletni
študijski program prve stopnje Italijanistika ter dvopredmetne univerzitetne triletne študijske programe Geografija,
Italijanistika, Medijski študiji in Zgodovina.
Redni študij se izvaja na sedežu fakultete v Kopru.
Dvopredmetni študij
Nekateri študijski programi se izvajajo kot dvopredmetni študij. To pomeni, da kandidat izmed razpisanih
dvopredmetnih študijskih programov izbere poljubna dva, ki skupaj tvorita celoto. Kandidati, ki se prijavljajo za
dvopredmetni študij, morajo v prijavi navesti oba.
Vpisna mesta
Redni

Izredni
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40
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15
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15
15
30
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-

Univerzitetni programi
Dediščina Evrope in Sredozemlja
Geografija
Italijanistika
Kulturni študiji in antropologija
Medijski študiji
Medkulturno jezikovno posredovanje
Slovenistika
Sodobna kritična teorija in filozofija
Zgodovina
Univerzitetni dvopredmetni programi
Geografija
Italijanistika
Medijski študiji
Zgodovina

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE DEDIŠČINA EVROPE IN SREDOZEMLJA
Nazaj na kazalo FHŠ Nazaj na kazalo
Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Dediščina Evrope in Sredozemlja se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta
zgodovina ali geografija; če je kandidat predmet že opravil pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli maturitetnega
predmeta; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

70 % točk,
30 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE GEOGRAFIJA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Geografija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta
geografija; če je kandidat ta predmet že opravil pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli maturitetnega predmeta;
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi;
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

70 % točk,
30 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
VPIS V 3. LETNIK
Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za humanistične študije od
1. do 17. septembra 2012.
Skladno z merili za prehode med študijskimi programi se lahko v 3. letnik univerzitetnega študijskega programa prve stopnje
Geografija vpišejo kandidati, ki:
so diplomirali na univerzitetnem študijskem programu družboslovne ali humanistične smeri,
so diplomirali na visokošolskem strokovnem programu družboslovne ali humanistične smeri ali in izpolnjujejo pogoje za vpis v
univerzitetne študijske programe,
so diplomirali na višješolskem študijskem programu družboslovne ali humanistične smeri sprejetim pred 1. 1. 1994, izpolnjujejo
pogoje za vpis v univerzitetne študijske programe in imajo povprečno oceno študija 8 ali več,
želijo po uspešno opravljenih prvih dveh letnikih univerzitetnega študijskega programa družboslovne ali humanistične smeri
zamenjati študijski program.
Glede na predhodni študijski program se na predlog predstojnika študijskega programa kandidatom določi diferencialne izpite.
Študentu se lahko na njegovo prošnjo priznajo določeni izpiti, opravljeni na predhodnem študiju, kot opravljeni diferencialni izpiti.
Če bo prijavljenih kandidatov več, kot je razpisanih mest, bodo kandidati izbrani glede na povprečni uspeh predhodnega študija.
Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanje študija v višjem letniku po merilih za prehode se omeji s številom razpisanih vpisnih
mest za 1. letnik in ne več kot dve mesti.
Vpisna mesta
Geografija UN (3. letnik) – program prve
stopnje

Redni
Število vpisnih mest je omejeno s
številom vpisnih mest za 1. letnik.

Izredni
-

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ITALIJANISTIKA
Nazaj na kazalo FHŠ
Trajanje študija
Študij traja 4 leta.

Nazaj na kazalo

Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Italijanistika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta tuji jezik
– italijanščina ali italijanščina kot jezik okolja na narodno mešanem območju; če je kandidat navedeni predmet že
opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli maturitetnega predmeta; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki
ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

70 % točk,
30 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
VPIS V 3. LETNIK
Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za humanistične študije od
1. do 17. septembra 2012.
Skladno z merili za prehode med študijskimi programi se lahko v 3. letnik študijskega programa prve stopnje Italijanistika vpišejo
kandidati, ki:
so diplomirali na univerzitetnem študijskem programu družboslovne ali humanistične smeri,
so diplomirali na visokošolskem strokovnem programu družboslovne ali humanistične smeri ali s področja osebnih storitev in
izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetne študijske programe,
so diplomirali na višješolskem študijskem programu družboslovne ali humanistične smeri, sprejetim pred 1. 1. 1994, izpolnjujejo
pogoje za vpis v univerzitetne študijske programe in imajo povprečno oceno študija 8 ali več,
želijo po uspešno opravljenih prvih dveh letnikih univerzitetnega študijskega programa družboslovne ali humanistične smeri
zamenjati študijski program.
Kandidati morajo imeti na splošni maturi ali zaključnem izpitu opravljen Italijanski jezik ali certifikat opravljenega preverjanja
znanja iz italijanskega jezika na ravni B2 po Skupnem evropskem okviru za jezike.
Kandidati morajo glede na predhodni študijski progam na predlog predstojnika študijskega programa opraviti določene diferencialne
izpite izmed obveznih in izbirnih predmetov stroke 1. in 2. letnika. Študentu se lahko na njegovo prošnjo priznajo določeni izpiti,
opravljeni na predhodnem študiju, kot opravljeni diferencialni izpiti.
Če bo prijavljenih kandidatov več, kot je razpisanih mest, bodo kandidati izbrani glede na povprečni uspeh predhodnega študija.
Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanje študija v višjem letniku po merilih za prehode se omeji s številom razpisanih vpisnih
mest za 1. letnik in ne več kot dve mesti.
Vpisna mesta
Italijanistika UN (3. letnik) – program prve stopnje

Redni
Število vpisnih mest je omejeno s
številom vpisnih mest za 1. letnik.

Izredni
-

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE KULTURNI ŠTUDIJI IN ANTROPOLOGIJA
Nazaj na kazalo FHŠ Nazaj na kazalo
Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Kulturni študiji in antropologija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov:
filozofija, sociologija ali umetnostna zgodovina; če je kandidat enega od navedenih predmetov že opravljal pri
poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli maturitetnega predmeta; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je
kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

70 % točk,
30 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE MEDIJSKI ŠTUDIJI
Nazaj na kazalo FHŠ

Nazaj na kazalo

Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Medijski študiji se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta
sociologija; če je kandidat navedeni predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli maturitetnega
predmeta; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c ) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

70 % točk,
30 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
VPIS V 3. LETNIK
Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za humanistične študije od
1. do 17. septembra 2012.
Skladno z merili za prehode med študijskimi programi se lahko v 3. letnik študijskega programa prve stopnje Medijski študiji vpišejo
kandidati, ki:
so diplomirali na univerzitetnem študijskem programu s področja humanističnih ali družboslovnih ved,
so diplomirali na visokošolskem študijskem programu s področja humanističnih ali družboslovnih ved in izpolnjujejo pogoje za
vpis v univerzitetne študijske programe,
so diplomirali na višješolskem študijskem programu družboslovne ali humanistične smeri sprejetim pred 1. 1. 1994, izpolnjujejo
pogoje za vpis v univerzitetne študijske programe in imajo povprečno oceno študija 8 ali več.
Kandidati morajo glede na predhodni študijski progam opraviti diferencialne izpite iz naslednjih predmetov: Osnove medijskih
študijev in komunikoloških teorij, Psihološki vidiki komuniciranja, Epistemologija in metodologija raziskovanja medijev ter
Družbena zgodovina medijev. Študentu se lahko na njegovo prošnjo priznajo določeni izpiti, opravljeni na predhodnem študiju, kot
opravljeni diferencialni izpiti.
V primeru da število prijavljenih kandidatov presega število razpisanih mest, bodo kandidati izbrani glede na povprečni uspeh
predhodnega študija. Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanje študija v višjem letniku po merilih za prehode se omeji s
številom razpisanih vpisnih mest za 1. letnik in ne več kot tri mesta.
Vpisna mesta
Medijski študiji UN (3. letnik) – program prve
stopnje

Redni
Število vpisnih mest je omejeno s
številom vpisnih mest za 1. letnik.

Izredni
-

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE MEDKULTURNO JEZIKOVNO POSREDOVANJE
Nazaj na kazalo FHŠ Nazaj na kazalo
Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Medkulturno jezikovno posredovanje se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta angleški
jezik; če je kandidat navedeni predmet že opravil v okviru poklicne mature, pa izpit iz maturitetnega predmeta z
družboslovnega področja (sociologija ali geografija) ali humanističnega področja (slovenski, madžarski ali italijanski
jezik kot drugi jezik na narodno mešanem območju, tuji jezik – nemški, francoski, italijanski jezik),
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

70 % točk,
30 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
VPIS V 2. LETNIK
Za vpis v 2. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za humanistične študije od
1. do 17. septembra 2012.
Skladno z merili za prehode med študijskimi programi se lahko v 2. letnik študijskega programa prve stopnje Medkulturno jezikovno
posredovanje vpišejo kandidati, ki:
so diplomirali na univerzitetnem študijskem programu prve stopnje filološke smeri,
so diplomirali na univerzitetnem študijskem programu družboslovne ali humanistične smeri
so diplomirali na višješolskem študijskem programu družboslovne ali humanistične smeri po študijskih programih sprejetih pred
1. 1. 1994,
ki po uspešno opravljenem 1. letniku univerzitetnega študijskega programa družboslovne ali humanistične smeri želijo zamenjati
študijski program.
Oddelek za uporabno jezikoslovje UP FHŠ obravnava dokumentirano vlogo kandidata (program, ki ga je kandidat predhodno
zaključil oziroma poslušal), na podlagi katere predlaga, katere diferencialne izpite mora kandidat opraviti.
V primeru prehajanja na univerzitetni program Medkulturno jezikovno posredovanje je potrebno:
- imeti na maturi ali zaključnem izpitu med izpitnimi predmeti angleški jezik ali certifikat opravljenega preverjanja znanja iz
angleščine na ravni B2 po Skupnem evropskem okviru za jezike,
- preveriti znanja, sposobnosti in spretnosti primanjkljaja glede na predmetnik 1. letnika Medkulturno jezikovno posredovanje v
obsegu največ 30 KT.
Prehod s študijskega programa za pridobitev visoke strokovne izobrazbe na študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe
je mogoče, če kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v začetni letnik študijskega programa Medkulturno jezikovno posredovanje. V
primeru prehajanja iz visokega strokovnega programa družboslovne ali humanistične usmeritve na univerzitetni program
Medkulturno jezikovno posredovanje je potrebno:
- imeti na maturi ali zaključnem izpitu med izpitnimi predmeti angleški jezik ali certifikat opravljenega preverjanja znanja iz
angleščine na ravni B2 po Skupnem evropskem okviru za jezike,
- priznati vsaj polovico obveznosti, ki jih je opravil na prvem študijskem programu oziroma je v tem obsegu KT opravil
diferencialne izpite, ki jih predpiše senat fakultete,
- preveriti znanja, sposobnosti in spretnosti primanjkljaja glede na predmetnik 1. letnika Medkulturno jezikovno posredovanje v
obsegu največ 30 KT.
V primeru da število prijavljenih kandidatov presega število razpisanih mest, bodo kandidati izbrani glede na povprečni uspeh
predhodnega študija. Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanje študija v višjem letniku po merilih za prehode se omeji s
številom razpisanih vpisnih mest za 1. letnik in ne več kot pet mest.
Vpisna mesta
Medkulturno jezikovno posredovanje UN (2. letnik) –
program prve stopnje

Redni
Število vpisnih mest je omejeno s
številom vpisnih mest za 1. letnik.

Izredni
-

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE SLOVENISTIKA
Nazaj na kazalo FHŠ

Nazaj na kazalo

Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Slovenistika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov:
tuji jezik, zgodovina ali geografija; če je kandidat predmet že opravil pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli
maturitetnega predmeta; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi;
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

70 % točk,
30 % točk;
40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
VPIS V 3. LETNIK
Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za humanistične študije od
1. do 17. septembra 2012.
Skladno z merili za prehode med študijskimi programi se lahko v 3. letnik študijskega programa prve stopnje Slovenistika vpišejo
kandidati, ki:
so diplomirali na univerzitetnem študijskem programu družboslovne ali humanistične smeri,
so diplomirali na visokošolskem študijskem programu družboslovne ali humanistične smeri, in izpolnjujejo pogoje za vpis v
univerzitetne študijske programe,
so diplomirali na višješolskem študijskem programu družboslovne ali humanistične smeri sprejetim pred 1. 1. 1994, izpolnjujejo
pogoje za vpis v univerzitetne študijske programe in imajo povprečno oceno študija 8 ali več.
Kandidati morajo glede na predhodni študijski progam na predlog predstojnika študijskega programa opraviti tri diferencialne izpite
iz predmetov: Slovenski jezik v družbi, Uvod v jezikoslovje, Temelji študija književnosti. Študentu se lahko na njegovo prošnjo
priznajo določeni izpiti, opravljeni na predhodnem študiju, kot opravljeni diferencialni izpiti.
V primeru da število prijavljenih kandidatov presega število razpisanih mest, bodo kandidati izbrani glede na povprečni uspeh
predhodnega študija. Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanje študija v višjem letniku po merilih za prehode se omeji s
številom razpisanih vpisnih mest za 1. letnik in ne več kot dve mesti.
Vpisna mesta
Slovenistika UN (3. letnik) – program
prve stopnje

Redni
Število vpisnih mest je omejeno s
številom vpisnih mest za 1. letnik.

Izredni
-

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE SODOBNA KRITIČNA TEORIJA IN FILOZOFIJA
Nazaj na kazalo FHŠ Nazaj na kazalo
Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Sodobna kritična teorija in filozofija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov:
filozofija, sociologija, psihologija, zgodovina; če je kandidat predmet že opravil pri poklicni maturi, pa izpit iz
kateregakoli maturitetnega predmeta; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni
maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

70 % točk,
30 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ZGODOVINA

Nazaj na kazalo FHŠ

Nazaj na kazalo

Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Zgodovina se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta
zgodovina; če je kandidat ta predmet že opravil pri poklicni maturi, pa izpit iz enega od maturitetnih predmetov:
filozofija, geografija ali sociologija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni
maturi;
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

70 % točk,
30 % točk;
40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
VPIS V 3. LETNIK
Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za humanistične študije od
1. do 17. septembra 2012.
Skladno z merili za prehode med študijskimi programi se lahko v 3. letnik študijskega programa prve stopnje Zgodovina vpišejo
kandidati, ki:
so diplomirali na univerzitetnem študijskem programu družboslovne ali humanistične smeri,
so diplomirali na visokošolskem strokovnem študijskem programu družboslovne ali humanistične smeri in izpolnjujejo pogoje za
vpis v univerzitetne študijske programe,
so diplomirali na višješolskem študijskem programu družboslovne ali humanistične smeri po študijskih programih, sprejetih pred
1. 1. 1994, izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetne študijske programe in imajo povprečno oceno študija 8 ali več.
Kandidati morajo na predlog predstojnika študijskega programa opraviti tri diferencialne izpite iz predmetov: Vzpon in propad
kulturnih in gospodarskih središč Sredozemlja, Nova Evropa ter Teorije in metodologije zgodovinopisja. Študentu se lahko na
njegovo prošnjo priznajo določeni izpiti, opravljeni po predhodnem študiju, kot opravljeni diferencialni izpiti.
Če bo prijavljenih kandidatov več, kot je razpisanih mest, bodo kandidati izbrani glede na povprečni uspeh predhodnega študija.
Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanje študija v višjem letniku po merilih za prehode se omeji s številom razpisanih vpisnih
mest za 1. letnik in ne več kot dve mesti.
Vpisna mesta
Zgodovina UN (3. letnik) – program
prve stopnje

Redni
Število vpisnih mest je omejeno s
številom vpisnih mest za 1. letnik.

Izredni
-

UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE GEOGRAFIJA
Nazaj na kazalo FHŠ

Nazaj na kazalo

Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Vpisni pogoji
V univerzitetni dvopredmetni študijski program Geografija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta
geografija; če je kandidat ta predmet že opravil pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli maturitetnega predmeta;
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi;
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

70 % točk,
30 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ITALIJANISTIKA
Nazaj na kazalo FHŠ

Nazaj na kazalo

Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Vpisni pogoji
V univerzitetni dvopredmetni študijski program Italijanistika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta tuji jezik
– italijanščina ali italijanščina kot jezik okolja na narodno mešanem območju; če je kandidat navedeni predmet že
opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli maturitetnega predmeta; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki
ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

70 % točk,
30 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE MEDIJSKI ŠTUDIJI
Nazaj na kazalo FHŠ Nazaj na kazalo
Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Vpisni pogoji
V univerzitetni dvopredmetni študijski program Medijski študiji se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta
sociologija; če je kandidat navedeni predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli maturitetnega
predmeta; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

70 % točk,
30 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ZGODOVINA
Nazaj na kazalo FHŠ

Nazaj na kazalo

Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Vpisni pogoji
V univerzitetni dvopredmetni študijski program Zgodovina se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta
zgodovina; če je kandidat ta predmet že opravil pri poklicni maturi, pa izpit iz enega od maturitetnih predmetov:
geografija ali sociologija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi;
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

70 % točk,
30 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

FAKULTETA ZA MANAGEMENT

Nazaj na kazalo
Cankarjeva 5, 6000 Koper
Tel.: (05) 610-20-03, 610-20-20, 610-20-26, 610-20-27
Faks: (05) 610-20-15
E-pošta: referat@fm.upr.si
Spletna stran: www.fm.upr.si
Informativna mesta: Koper, Cankarjeva 5, sedež fakultete;
Celje, UP FM – študijsko središče Celje, Ljubljanska cesta 5a, 3000 Celje, tel. (03) 490-03-32;
Škofja Loka, Ljudska univerza Škofja Loka, Podlubnik 1a, 4220 Škofja Loka, tel. (04) 50613-70.
Fakulteta za management (UP FM) v študijskem letu 2012/2013 razpisuje univerzitetni študijski program prve stopnje
Management in visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Management.
Informativni dnevi:
Koper – sedež fakultete, Cankarjeva 5; petek,10. 2. 2012 ob 10.00 in 15.00, sobota,11. 2. 2012 ob 10.00 in 13.00,
torek, 19.6.2012 ob 17.00 in torek,28. 8. 2012 ob 17.00;
Škofja Loka – bivša vojašnica, Partizanska 1 petek,10. 2. 2012 ob 10.00 in 15.00, sobota,11. 2. 2012 ob 10.00,
četrtek, 14.6.2012 ob 17.00 in sreda,29. 8. 2012 ob 17.00;
Celje – UP FM – študijsko središče Celje, Ljubljanska cesta 5/a; petek,10. 2. 2012 ob 10.00 in 15.00, sobota,11. 2.
2012 ob 10.00, petek, 15.6.2012 ob 17.00 in četrtek,30. 8. 2012 ob 17.00;
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE MANAGEMENT
Trajanje študija
Študijski program traja 3 leta.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Management se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov;
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil že pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Kandidatom s poklicno maturo se priporoča, da opravijo izpit iz maturitetnega predmeta ekonomija.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Management – univerzitetni program
- Koper
- Celje

Redni

Izredni

40
40

-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
Za vpis v 2. in 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za management (referat za
študentske zadeve) od 1. do 17. septembra 2012.
VPIS V 2. LETNIK
Vpisni pogoji
Vpišejo se lahko diplomanti višješolskih strokovnih programov, sprejetih po letu 1994, z ekonomskega in poslovnega področja ter
sorodnih družboslovnih področij, kot npr: poslovni sekretar, komercialist, računovodja, turizem, gostinstvo, poštni promet, če
izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski program.
Komisija za študentske zadeve študentu določi individualni kurikulum z obsegom kreditnih točk za dokončanje študija, pri čemer
upošteva predhodno opravljena izobraževanja in pridobljena znanja, splošno in predmetno specifične kompetence študijskega
programa in predmetnik študijskega programa.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno višješolskega študija.
Vpisna mesta
Redni

Izredni

Management UN (2. letnik) – program
prve stopnje
- Koper
- Celje

Število vpisnih mest je omejeno s
številom vpisnih mest za 1. letnik.
Število vpisnih mest je omejeno s
številom vpisnih mest za 1. letnik.

-

VPIS V 3. LETNIK
Vpisni pogoji
Vpišejo se lahko:
diplomanti višješolskih strokovnih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994, z ekonomskega in poslovnega področja ter
sorodnih družboslovnih področij, ki imajo 3 leta delovnih izkušenj;
študenti visokošolskega študijskega programa Fakultete za management Koper in študenti visokošolskih strokovnih in
univerzitetnih študijskih programov z ekonomskega in poslovnega področja ter sorodnih družboslovnih področij (programi,
sprejeti pred 11. 6. 2004), ki imajo pogoje za vpis v višji letnik (3. letnik) skladno s študijskim programom.
Komisija za študentske zadeve študentu določi individualni kurikulum z obsegom kreditnih točk za dokončanje študija, pri čemer se
upošteva predhodno opravljena izobraževanja in pridobljena znanja, splošno in predmetno specifične kompetence študijskega
programa in predmetnik študijskega programa.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno višješolskega študija oziroma glede na uspeh v
visokošolskem strokovnem ali univerzitetnem študijskem programu.
Vpisna mesta
Redni
Izredni
Management UN (3. letnik) – program
prve stopnje
- Koper
Število vpisnih mest je omejeno s
10
številom vpisnih mest za 1. letnik.
- Celje
Število vpisnih mest je omejeno s
10
številom vpisnih mest za 1. letnik.
- Škofja Loka
10
Izredni študij se bo izvajal delno v obliki e-študija in delno v obliki predavanj.

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE MANAGEMENT
Trajanje študija
Študijski program traja 3 leta.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Management se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli
štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Način študija
Fakulteta za management izvaja redni in izredni študij. Izredni študij poteka (prilagojeno zaposlenim študentom) po
sistemu zaporedja predmetov. Vsak predmet se izvede v štirih do šestih srečanjih med tednom v popoldanskem času po
16.30 in ob sobotah dopoldne. Istočasno se ne izvajata več kot dva predmeta.
Kraj izvedbe študija
Študij se izvaja na sedežu fakultete v Kopru ter v študijskih središčih v Celju in Škofji Loki. Izredni študij bo v
študijskih središčih izveden delno kot e-študij in delno v obliki predavanj, če se bo v posameznem študijskem središču
vpisalo vsaj 15 študentov.
Vpisna mesta
Management – visokošolski strokovni program
- Koper
- Celje
- Škofja Loka

Redni

Izredni

140
100
80

-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
Za vpis v 2. in 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za management (referat za
študentske zadeve) od 1. do 17. septembra 2012.
VPIS V 2. LETNIK
Vpisni pogoji
Vpišejo se lahko diplomanti višješolskih strokovnih študijskih programov, sprejetih po letu 1994, z ekonomskega in poslovnega
področja ter sorodnih družboslovnih področij, kot npr: poslovni sekretar, komercialist, računovodja, turizem, gostinstvo, poštni
promet. Vpišejo se lahko tudi diplomanti višješolskih strokovnih študijskih programov z neekonomskih in neposlovnih usmeritev s
tem, da do vpisa v 3. letnik opravijo tri diferencialne izpite: Uvod v management, Uvod v pravo, Uvod v ekonomijo.
Komisija za študentske zadeve študentu določi individualni kurikulum z obsegom kreditnih točk za dokončanje študija, pri čemer se
upošteva predhodno opravljena izobraževanja in pridobljena znanja, splošno in predmetno specifične kompetence študijskega
programa in predmetnik študijskega programa.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno višješolskega študija.
Vpisna mesta
Redni
Izredni
Management VS (2. letnik) –
program prve stopnje
Število vpisnih mest je omejeno s
- Koper
številom vpisnih mest za 1. letnik.
Število vpisnih mest je omejeno s
- Celje
številom vpisnih mest za 1. letnik.
Število vpisnih mest je omejeno s
- Škofja Loka
številom vpisnih mest za 1. letnik.
Izredni študij se bo izvajal delno v obliki e-študija in delno v obliki predavanj.
VPIS V 3. LETNIK
Vpisni pogoji
Vpišejo se lahko:
diplomanti višješolskega študijskega programa, sprejetega pred letom 1994, z ekonomskega in poslovnega področja, ter sorodnih
družboslovnih področij, ki imajo 3 leta delovnih izkušenj;
diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994, z drugih strokovnih področij, če imajo 5 let delovnih
izkušenj. Med študijem morajo opraviti še tri diferencialne izpite: Uvod v management, Uvod v pravo in Uvod v ekonomijo. Tem
študentom se prizna strokovna praksa v podjetju v obsegu 10 KT;
študenti visokošolskih strokovnih programov ekonomskega in poslovnega področja ter sorodnih družboslovnih področij (programi,
sprejeti pred 11. 6. 2004), ki imajo opravljene študijske obveznosti prvih dveh letnikov v obsegu 120 KT.
Komisija za študentske zadeve študentu določi individualni kurikulum z obsegom kreditnih točk za dokončanje študija, pri čemer
upošteva predhodno opravljena izobraževanja in pridobljena znanja, splošno in predmetno specifične kompetence študijskega
programa in predmetnik študijskega programa.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno višješolskega študija oziroma visokošolskega
študija.

Vpisna mesta
Redni

Izredni

Management VS (3. letnik) –
program prve stopnje
Število vpisnih mest je omejeno s
številom vpisnih mest za 1. letnik.
Število vpisnih mest je omejeno s
- Celje
številom vpisnih mest za 1. letnik.
Število vpisnih mest je omejeno s
- Škofja Loka
številom vpisnih mest za 1. letnik.
Izredni študij se bo izvajal delno v obliki e-študija in delno v obliki predavanj.
- Koper

Število vpisnih mest je omejeno s
številom vpisnih mest za 1. letnik.
Število vpisnih mest je omejeno s
številom vpisnih mest za 1. letnik.
Število vpisnih mest je omejeno s
številom vpisnih mest za 1. letnik.

FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE
TEHNOLOGIJE
Nazaj na kazalo
Glagoljaška 8, 6000 Koper
Tel.: (05) 611-75-75
Faks: (05) 611-75-71
E-pošta: referat@famnit.upr.si
Spletna stran: www.famnit.upr.si
Informativno mesto: Glagoljaška 8.
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) v študijskem letu 2012/2013
razpisuje univerzitetne študijske programe prve stopnje Aplikativna kineziologija, Biodiverziteta, Bioinformatika,
Biopsihologija, Matematika, Matematika v ekonomiji in financah, Računalništvo in informatika ter Sredozemsko
kmetijstvo.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE APLIKATIVNA KINEZIOLOGIJA
Nazaj na kazalo FAMNIT

Nazaj na kazalo

Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Aplikativna kineziologija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov:
matematika, biologija, kemija ali fizika; če je kandidat enega od navedenih predmetov že opravljal pri poklicni
maturi, pa izpit iz kateregakoli maturitetnega predmeta; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že
opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

70 % točk,
30 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

Vpisna mesta
Aplikativna kineziologija – univerzitetni program

Redni
45

Izredni
-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Za vpis v 2. in 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za matematiko,
naravoslovje in informacijske tehnologije od 1. do 17. septembra 2012.
Prehodi so mogoči na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu, Meril za prehode med študijskimi programi in v skladu z drugimi
predpisi, ki določajo predmetno področje. Splošno pravilo pri prehodih je, da se upošteva doseženo število KT na predhodnem
študiju, zahtevnost glede na kvalifikacijski okvir in vsebine, tako da se zagotovi kompetentni profil diplomanta.
Prehodi med programi so mogoči med sorodnimi dodiplomskimi študijskimi programi UP FAMNIT in drugih fakultet oziroma
visokih šol. Med sorodne študijske programe sodijo študijski programi: Fakultete za šport Univerze v Ljubljani, Fakultete za turizem
(Turistice) Univerze na Primorskem, Visoke šole za zdravstvo Univerze na Primorskem ter pedagoških fakultet univerz v Ljubljani,
Mariboru in na Primorskem.
Študijski program ne predvideva prehodov iz višješolskih študijskih programov, sprejetih skladno Zakonom o višjem strokovnem
izobraževanju.

Individualne vloge za prehod obravnava pristojna komisija UP FAMNIT, ki lahko študentu, glede na njegov predhodni študij, določi
diferencialne izpite.
V okviru sorodnih študijskih programov – tako v Sloveniji kot v tujini – lahko študent opravlja do 48 KT programa na kateremkoli
programu sorodne visokošolske ustanove in jih skladno s pravili UP FAMNIT uveljavlja v programu Aplikativna kineziologija.
Vpisna mesta
Aplikativna kineziologija UN (2. letnik)
– program prve stopnje
Aplikativna kineziologija UN (3. letnik)
– program prve stopnje

Redni
Število vpisnih mest je omejeno s številom
vpisnih mest za 1. letnik.
Število vpisnih mest je omejeno s številom
vpisnih mest za 1. letnik.

Izredni
-

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE BIODIVERZITETA
Nazaj na kazalo FAMNIT

Nazaj na kazalo

Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Biodiverziteta se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov;
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a), b) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

70 % točk,
30 % točk.

Vpisna mesta
Biodiverziteta – univerzitetni program

Redni
35

Izredni
-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Za vpis v 2. in 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za matematiko,
naravoslovje in informacijske tehnologije od 1. do 17. septembra 2012.
Prehodi med programi so mogoči znotraj programov prve stopnje skladno z veljavno zakonodajo. Splošno pravilo pri prehodih je, da
se upošteva doseženo število kreditnih točk, zahtevnost glede na kvalifikacijski okvir in vsebine tako, da se zagotovi kompetenčni
profil diplomanta.
Možen je prehod iz kateregakoli primerljivega akreditiranega programa prve stopnje s področja ved o življenju oziroma biotehniških
ved, ki se izvaja na drugih univerzah v Sloveniji ali tujini, če so izpolnjeni pogoji za vpis v študijski program Biodiverziteta. Mogoč
je tudi prehod z univerzitetnega študijskega programa s področja biologije (študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004). Pri prehodu
se upoštevajo kreditne točke po ECTS, dosežene v predhodnem programu.
Individualne vloge za prehod obravnava pristojna komisija UP FAMNIT, ki pri določitvi morebitnih dodatnih študijskih obveznosti
upošteva predhodno opravljen študijski program kandidata.
Vpisna mesta
Biodiverziteta UN (2. letnik) – program prve
stopnje
Biodiverziteta UN (3. letnik) – program prve
stopnje

Redni
Število vpisnih mest je omejeno s
številom vpisnih mest za 1. letnik.
Število vpisnih mest je omejeno s
številom vpisnih mest za 1. letnik.

Izredni
-

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE BIOINFORMATIKA
Nazaj na kazalo FAMNIT
Trajanje študija
Študij traja 3 leta.

Nazaj na kazalo

Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Bioinformatika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov;
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a), b) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

70 % točk,
30 % točk.

Vpisna mesta
Bioinformatika – univerzitetni program

Redni
30

Izredni
-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Za vpis v 2. in 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za matematiko,
naravoslovje in informacijske tehnologije od 1. do 17. septembra 2012.
Prehodi med programi so mogoči med sorodnimi dodiplomskimi programi UP FAMNIT in drugih fakultet oziroma visokih šol,
skladno z Zakonom o visokem šolstvu, Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi. Med sorodne študijske
programe sodijo študijski programi z naslednjih področij: matematika, računalništvo in informatika ter naravoslovja (zlasti s področja
biologije in kemije).
Prehodi so mogoči, če študent opravi manjkajoče obveznosti študijskega programa Bioinformatika. Splošno pravilo pri prehodih je,
da se upošteva doseženo število KT, zahtevnost glede na kvalifikacijski okvir in vsebine, tako da se zagotovi kompetenčni profil
diplomanta.
Individualne vloge za prehod obravnava pristojna komisija UP FAMNIT, ki pri določitvi študijskih obveznosti kandidata
(diferencialni izpiti in študijske obveznosti iz študijskega programa Bioinformatika) upošteva predhodno opravljen študijski program
kandidata.
Študijski program ne predvideva prehodov iz višješolskih študijskih programov, sprejetih skladno Zakonom o višjem strokovnem
izobraževanju.
V okviru sorodnih študijskih programov – tako v Sloveniji kot v tujini – lahko študent opravlja do 48 KT programa na kateremkoli
programu sorodne visokošolske ustanove in jih skladno s pravili UP FAMNIT uveljavlja v programu Bioinformatika.
Vpisna mesta
Bioinformatika UN (2. letnik) – program prve
stopnje
Bioinformatika UN (3. letnik) – program prve
stopnje

Redni
Število vpisnih mest je omejeno s številom
vpisnih mest za 1. letnik.
Število vpisnih mest je omejeno s številom
vpisnih mest za 1. letnik.

Izredni
-

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE BIOPSIHOLOGIJA
Nazaj na kazalo FAMNIT

Nazaj na kazalo

Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Biopsihologija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov;
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Biopsihologija – univerzitetni program

Redni
65

Izredni
-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Za vpis v 2. in 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za matematiko,
naravoslovje in informacijske tehnologije od 1. do 17. septembra 2012.
Prehodi med programi so mogoči med sorodnimi dodiplomskimi študijskimi programi drugih fakultet oziroma visokih šol.
Prehodi so mogoči, če študent opravi manjkajoče obveznosti študijskega programa Biopsihologija. Splošno pravilo pri prehodih je,
da se upošteva doseženo število KT, zahtevnost glede na kvalifikacijski okvir in vsebine, tako da se zagotovi kompetenčni profil
diplomanta.
Individualne vloge za prehod obravnava pristojna komisija UP FAMNIT, ki pri določitvi študijskih obveznosti kandidata
(diferencialni izpiti in študijske obveznosti iz študijskega programa Biopsihologija) upošteva predhodno opravljen študijski program
kandidata.
Študijski program ne predvideva prehodov iz višješolskih študijskih programov, sprejetih skladno Zakonom o višjem strokovnem
izobraževanju.
V okviru sorodnih študijskih programov – tako v Sloveniji kot v tujini – lahko študent opravlja do 48 KT programa na kateremkoli
programu sorodne visokošolske ustanove in jih skladno s pravili UP FAMNIT uveljavlja v programu Biopsihologija.
Vpisna mesta
Biopsihologija UN (2. letnik) –
program prve stopnje
Biopsihologija UN (3. letnik) –
program prve stopnje

Redni
Število vpisnih mest je omejeno s
številom vpisnih mest za 1. letnik.
Število vpisnih mest je omejeno s
številom vpisnih mest za 1. letnik.

Izredni
-

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE MATEMATIKA
Nazaj na kazalo FAMNIT

Nazaj na kazalo

Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Matematika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta
matematika; če je matematiko že opravil pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli maturitetnega predmeta; izbrani
predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri matematiki v 3. in 4. letniku

60 % točk,
20 % točk,
20 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu
uspeh pri matematiki v 3. in 4. letniku

30 % točk,
30 % točk,
20 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Redni
40

Matematika – univerzitetni program

Izredni
-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Za vpis v 2. in 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za matematiko,
naravoslovje in informacijske tehnologije od 1. do 17. septembra 2012.
Prehodi med programi so mogoči med dodiplomskimi programi drugih fakultet oziroma visokih šol, predvsem iz matematičnih
programov, skladno z Zakonom o visokem šolstvu, Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi. Prehodi so
mogoči, če študent opravi manjkajoče obveznosti študijskega programa Matematika. Manjkajoče obveznosti (diferencialne izpite) se
določijo na podlagi individualne vloge študenta.
Vpisna mesta
Matematika UN (2. letnik) – program
prve stopnje
Matematika UN (3. letnik) – program
prve stopnje

Redni
Število vpisnih mest je omejeno s
številom vpisnih mest za 1. letnik.
Število vpisnih mest je omejeno s
številom vpisnih mest za 1. letnik.

Izredni
-

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE MATEMATIKA V EKONOMIJI IN FINANCAH
Nazaj na kazalo FAMNIT Nazaj na kazalo
Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Matematika v ekonomiji in financah se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta
matematika; če je matematiko že opravil pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli maturitetnega predmeta; izbrani
predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri matematiki v 3. in 4. letniku

60 % točk,
20 % točk,
20 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu
uspeh pri matematiki v 3. in 4. letniku

30 % točk,
30 % točk,
20 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Matematika v ekonomiji in financah– univerzitetni
program

Redni

Izredni

30

-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Za vpis v 2. in 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2021/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za matematiko,
naravoslovje in informacijske tehnologije od 1. do 17. septembra 2012.
Prehodi med programi so mogoči med sorodnimi dodiplomskimi študijskimi programi UP FAMNIT in drugih fakultet oziroma
visokih šol. Med sorodne študijske programe sodijo študijski programi s področja matematike, finančne matematike, ekonomije ter
računalništva in informatike (tudi bioinformatika).

Prehodi so mogoči, če študent opravi manjkajoče obveznosti študijskega programa Matematika v ekonomiji in financah (MEF).
Splošno pravilo pri prehodih je, da se upošteva doseženo število KT, zahtevnost glede na kvalifikacijski okvir in vsebine, tako da se
zagotovi kompetenčni profil diplomanta.
Individualne vloge za prehod obravnava pristojna komisija UP FAMNIT, ki pri določitvi študijskih obveznosti kandidata
(diferencialni izpiti in študijske obveznosti iz študijskega programa MEF) upošteva predhodno opravljen študijski program
kandidata.
Študijski program ne predvideva prehodov iz višješolskih študijskih programov, sprejetih skladno Zakonom o višjem strokovnem
izobraževanju.
V okviru sorodnih študijskih programov – tako v Sloveniji kot v tujini – lahko študent opravlja do 48 KT programa na kateremkoli
programu sorodne visokošolske ustanove in jih skladno s pravili UP FAMNIT uveljavlja v programu MEF.
Vpisna mesta
Matematika v ekonomiji in
financah UN (2. letnik) – program
prve stopnje
Matematika v ekonomiji in
financah UN (3. letnik) – program
prve stopnje

Redni

Izredni

Število vpisnih mest je omejeno s
številom vpisnih mest za 1. letnik.

-

Število vpisnih mest je omejeno s
številom vpisnih mest za 1. letnik.

-

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA
Nazaj na kazalo FAMNIT Nazaj na kazalo
Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Računalništvo in informatika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta
matematika ali računalništvo; če je navedeni predmet že opravil pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli
maturitetnega predmeta; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Računalništvo in informatika – univerzitetni program

Redni
50

Izredni
-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Za vpis v 2. in 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za matematiko,
naravoslovje in informacijske tehnologije od 1. do 17. septembra 2012.
Prehodi med programi so mogoči med starimi in novimi dodiplomskimi programi drugih fakultet oziroma visokih šol predvsem iz
matematičnih programov oziroma računalniško-informacijskih programov skladno z Zakonom o visokem šolstvu, Merili za prehode
med študijskimi programi in drugimi predpisi. Manjkajoče obveznosti (diferencialne izpite) so določene na podlagi individualne
vloge študenta in sicer v obsegu največ 60 kreditnih točk.
Študentu se ob prehodu na program priznajo predmeti ki so enakovredni obveznim predmetom programa Računalništvo in
informatika na UP FAMNIT, ostali predmeti računalništva in informatike ter matematike se priznajo kot notranji oziroma zunanji
izbirni predmeti.
Vpisna mesta

Računalništvo in informatika UN
(2. letnik) – program prve stopnje
Računalništvo in informatika UN
(3. letnik) – program prve stopnje

Redni
Število vpisnih mest je omejeno s številom
vpisnih mest za 1. letnik.
Število vpisnih mest je omejeno s številom
vpisnih mest za 1. letnik.

Izredni
-

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE SREDOZEMSKO KMETIJSTVO
Nazaj na kazalo FAMNIT

Nazaj na kazalo

Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Sredozemsko kmetijstvo se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov;
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a), b) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

70 % točk,
30 % točk.

Vpisna mesta
Sredozemsko kmetijstvo – univerzitetni program

Redni
30

Izredni
-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
VPIS V 2 .IN 3. LETNIK
Za vpis v 2. se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za diplomante
oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za matematiko, naravoslovje in
informacijske tehnologije od 1. do 17. septembra 2012.
Študent lahko prehaja iz enega v drug študijski program pod pogoji, določenimi s študijskim programom skladno z Zakonom o
visokem šolstvu oziroma merili za prehode.
Možen je prehod z univerzitetnega in strokovnega študija kmetijstva, ki se že izvaja na drugih univerzah, pri tem pa pristojna
komisija Senata UP FAMNIT določi predmete in obseg priznanih kreditnih točk ter določi dodatno zahtevane kreditne točke.
Komisija Senata UP FAMNIT določi, v kateri letnik se študent lahko vpiše.
Diplomanti študijskega programa za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, ki so se vpisali brez splošne mature, se lahko vpišejo, če
so končali študij za pridobitev visoke strokovne izobrazbe s povprečno oceno najmanj 8,0.
Če bo prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih mest, bodo izbrani glede na število doseženih kreditnih točk (70 % točk) in
povprečni uspeh priznanih izpitov (30 % točk).
Individualne vloge za prehod obravnava pristojna komisija Senata UP FAMNIT, ki pri določitvi morebitnih dodatnih študijskih
obveznosti upošteva predhodno opravljen študijski program kandidata.
Vpisna mesta
Sredozemsko kmetijstvo UN
(2. letnik)
Sredozemsko kmetijstvo UN
(3. letnik)

Redni
Število vpisnih mest je omejeno s številom
vpisnih mest za 1. letnik.
Število vpisnih mest je omejeno s številom
vpisnih mest za 1. letnik.

Izredni
-

FAKULTETA ZA TURISTIČNE ŠTUDIJE – TURISTICA

Nazaj na kazalo

Obala 11 a, 6320 Portorož
Tel.: (05) 617-70-00 – centrala
(05) 617-70-28 – referat za redni študij
(05) 617-70-27 – referat za izredni študij
Faks: (05) 617-70-20
E-pošta: info@turistica.upr.si
Spletna stran: www.turistica.upr.si
Informativno mesto: Obala 11 a.
Fakulteta za turistične študije – Turistica (UP FTŠ Turistica) v študijskem letu 2012/2013 razpisuje univerzitetni
študijski program prve stopnje Turizem in visokošolske strokovne študijske programe prve stopnje Management
turističnih destinacij, Mediacija v turizmu in Management turističnih podjetij.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE TURIZEM

Nazaj na kazalo FTŠ

Nazaj na kazalo

Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Turizem se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov:
sociologija, zgodovina ali geografija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni
maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

70 % točk,
30 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

Vpisna mesta
Turizem – univerzitetni program

Redni
50

Izredni
-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za turistične študije –
Turistico od 1. do 17. septembra 2012.
VPIS V 3. LETNIK
Vpisni pogoji
Vpišejo se lahko diplomanti:
višješolskih študijskih programov turistične, ekonomske ali družboslovne smeri po študijskih programih, sprejetih pred 1. 1. 1994.
Vsi kandidati, ki se vpišejo neposredno v 3. letnik, morajo opraviti diferencialne izpite iz naslednjih predmetov: Turistični sistemi,
Upravljanje poslovnih procesov, Paradigme turizma, Upravljanje s prostorom in trajnostni turizem. Izpit iz predmeta Turistični
sistemi in Upravljanje poslovnih procesov morajo kandidati opraviti do zaključka 1. semestra 3. letnika. Rok za preostale
diferencialne izpite je do konca prvostopenjskega študija oziroma do zagovora zaključnega projekta.
Če bo vpis omejen, bodo kandidati izbrani glede na povprečni uspeh predhodnega študija.
Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanje študija v višjem letniku po merilih za prehode se omeji s številom razpisanih mest za
prvi letnik in ne več kot 5 mest.

Vpisna mesta
Redni
Število vpisnih mest je omejeno s
številom vpisnih mest za 1. letnik.

Turizem UN (3. letnik) – program prve
stopnje

Izredni
-

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE MANAGEMENT TURISTIČNIH
DESTINACIJ
Nazaj na kazalo FTŠ Nazaj na kazalo
Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Management turističnih destinacij se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni
izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Način študija
Fakulteta za turistične študije – Turistica izvaja redni in izredni študij.
Študijski program se bo na posamezni lokaciji izrednega študija izvajal le, če se bo vpisalo najmanj 28 kandidatov.
Kraj izvedbe študija
Študij se izvaja na sedežu fakultete v Portorožu in v študijskem središču v Ljubljani.
Vpisna mesta
Management turističnih destinacij – visokošolski
strokovni program
- Portorož
- Ljubljana

Redni

Izredni

60
-

30

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
Za vpis v 2. in 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za turistične študije –
Turistico od 1. do 17. septembra 2012.
VPIS V 2. LETNIK
Vpisni pogoji
Vpišejo se lahko diplomanti:
višješolskih strokovnih študijskih programov, sprejetih po letu 1994, s področij gostinstva in turizma;
obstoječih višješolskih strokovnih študijskih programov z ostalih področij, ki morajo do vpisa v 3. letnik opraviti diferencialne
izpite iz predmetov Uvod v turizem, Ekonomika turističnih podjetij in Destinacija kot sistem.
Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanje študija v višjem letniku po merilih za prehode se omeji s številom razpisanih mest za
prvi letnik in ne več kot 6 mest za redni študij in 3 mesta za izredni študij.
Vpisna mesta
Redni

Izredni

- Portorož

Število vpisnih mest je omejeno s
številom vpisnih mest za 1. letnik.

-

- Ljubljana

-

Število vpisnih mest je omejeno s
številom vpisnih mest za 1. letnik.

Management turističnih destinacij VS
(2. letnik) – program prve stopnje

VPIS V 3. LETNIK
Vpisni pogoji
Vpišejo se lahko diplomanti:
višješolskega študijskega programa, sprejetega pred letom 1994, z ekonomskega in poslovnega področja, ki imajo 3 leta delovnih
izkušenj;
diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994, z drugih strokovnih področij, če imajo 5 let delovnih
izkušenj. Med študijem morajo opraviti še diferencialne izpite, ki jih na podlagi individualne vloge določi Senat UP FTŠ
Turistice.
Tem študentom se prizna delovna praksa v obsegu 10 KT.
Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanje študija v višjem letniku po merilih za prehode se omeji s številom razpisanih mest za
prvi letnik in ne več kot 6 mest za redni študij in 3 mesta za izredni študij.
Vpisna mesta
Redni

Izredni

- Portorož

Število vpisnih mest je omejeno s
številom vpisnih mest za 1. letnik.

-

- Ljubljana

-

Število vpisnih mest je omejeno s
številom vpisnih mest za 1. letnik.

Management turističnih destinacij VS
(3. letnik) – program prve stopnje

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE MEDIACIJA V TURIZMU
Nazaj na kazalo FTŠ Nazaj na kazalo
Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Mediacija v turizmu se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v
kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta
Mediacija v turizmu – visokošolski strokovni program

Redni
60

Izredni
-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
Za vpis v 2. in 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za turistične študije –
Turistico od 1. do 17. septembra 2012.
VPIS V 2. LETNIK
Vpisni pogoji
Vpišejo se lahko diplomanti:
višješolskih strokovnih študijskih programov, sprejetih po letu 1994, s področij gostinstva, turizma in jezikoslovja;
obstoječih višješolskih strokovnih študijskih programov drugih usmeritev, ki morajo do vpisa v 3. letnik opraviti diferencialne
izpite s področja tujih jezikov in Uvod v turizem.
Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanje študija v višjem letniku po merilih za prehode se omeji s številom razpisanih mest za
prvi letnik in ne več kot 6 mest za redni študij.
Vpisna mesta
Mediacija v turizmu VS (2. letnik) –
program prve stopnje

Redni
Število vpisnih mest je omejeno s
številom vpisnih mest za 1. letnik.

Izredni
-

VPIS V 3. LETNIK
Vpisni pogoji
Vpišejo se lahko diplomanti:
višješolskih strokovnih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994, z ekonomskega, poslovnega in jezikovnega področja, ki
imajo 3 leta delovnih izkušenj;
višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994, z drugih strokovnih področij, če imajo 5 let delovnih izkušenj. Med
študijem morajo opraviti še diferencialne izpite s področja tujih jezikov, ki jih na podlagi individualne vloge določi Senat UP FTŠ
Turistice.
Tem študentom se prizna delovna praksa v obsegu 10 KT.
Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanje študija v višjem letniku po merilih za prehode se omeji s številom razpisanih mest za
prvi letnik in ne več kot 6 mest za redni študij.
Vpisna mesta
Mediacija v turizmu VS (3. letnik) –
program prve stopnje

Redni
Število vpisnih mest je omejeno s
številom vpisnih mest za 1. letnik.

Izredni
-

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE MANAGEMENT TURISTIČNIH
PODJETIJ
Nazaj na kazalo FTŠ Nazaj na kazalo
Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Management turističnih podjetij se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni
izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Način študija
Fakulteta za turistične študije – Turistica izvaja redni in izredni študij.
Študijski program se bo na izrednem študiju izvajal le, če se bo vpisalo najmanj 16 kandidatov
Vpisna mesta
Management turističnih podjetij – visokošolski
strokovni program

Redni

Izredni

50

25

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE POSLOVNI SISTEMI V TURIZMU
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
Za vpis v 2. in 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za turistične študije –
Turistico od 1. do 17. septembra 2012.
VPIS V 2. LETNIK
Vpisni pogoji
Vpišejo se lahko diplomanti:
višješolskih strokovnih študijskih programov, sprejetih po letu 1994, s področij gostinstva in turizma;
obstoječih višješolskih strokovnih študijskih programov z ostalih področij, ki morajo do vpisa v 3. letnik opraviti diferencialna
izpita iz predmetov Uvod v turizem in Ekonomika turističnih podjetij.
Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanje študija v višjem letniku po merilih za prehode se omeji s številom razpisanih mest za
prvi letnik in ne več kot 5 mest za redni študij.
Vpisna mesta
Poslovni sistemi v turizmu VS (2. letnik)
– program prve stopnje

Redni
Število vpisnih mest je omejeno s
številom vpisnih mest za 1. letnik.

Izredni
-

VPIS V 3. LETNIK
Vpisni pogoji
Vpišejo se lahko diplomanti:
višješolskega študijskega programa, sprejetega pred letom 1994, z ekonomskega in poslovnega področja, ki imajo 3 leta delovnih
izkušenj;
diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994, z drugih strokovnih področij, če imajo 5 let delovnih
izkušenj. Med študijem morajo opraviti še diferencialne izpite, ki jih na podlagi individualne vloge določi Senat UP FTŠ
Turistice.
Tem študentom se prizna delovna praksa v obsegu 10 KT.
Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanje študija v višjem letniku po merilih za prehode se omeji s številom razpisanih mest za
prvi letnik in ne več kot 5 mest za redni študij.
Vpisna mesta
Poslovni sistemi v turizmu VS (3. letnik)
– program prve stopnje

Redni
Število vpisnih mest je omejeno s
številom vpisnih mest za 1. letnik.

Izredni
-

FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU

Nazaj na kazalo

Polje 42, 6310 Izola
Tel.: (05) 662-64-60
Faks: (05) 662-64-80
E-pošta: info@vszi.upr.si
Spletna stran: www.vszi.upr.si
Informativno mesto: Polje 42.
Fakulteta za vede o zdravju (UP FVZ) v študijskem letu 2012/2013 razpisuje visokošolska strokovna študijska
programa prve stopnje Prehransko svetovanje – dietetika in Zdravstvena nega.
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE PREHRANSKO SVETOVANJE –
DIETETIKA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Prehransko svetovanje – dietetika se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni
izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi ali splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta
Prehransko svetovanje – dietetika – visokošolski
strokovni program

Redni

Izredni

40

30

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v
kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi ali splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta
Zdravstvena nega – visokošolski strokovni program
- Izola
- Nova Gorica

Redni

Izredni

60
45

45
-

PEDAGOŠKA FAKULTETA

Nazaj na kazalo

Cankarjeva 5, 6000 Koper
Tel.: centrala (05) 663-12-60
referat za študente: (05) 663-12-76 – redni študij
(05) 663-12-70 – izredni študij
E-pošta: referat@pef.upr.si
Spletna stran: www.pef.upr.si
Informativno mesto: Cankarjeva 5.
Pedagoška fakulteta (UP PEF) v študijskem letu 2012/2013 razpisuje naslednje pedagoške študijske programe:
univerzitetni študijski program prve stopnje Edukacijske vede,
univerzitetni študijski program prve stopnje Razredni pouk,
visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Predšolska vzgoja.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE EDUKACIJSKE VEDE
Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Edukacijske vede se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov:
filozofija, geografija, glasba, likovna teorija, psihologija, sociologija, sodobni ples, teorija in zgodovina drame in
gledališča, umetnostna zgodovina, zgodovina; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri
poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

70 % točk,
30 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

Vpisna mesta
Edukacijske vede – univerzitetni program

Redni
45

Izredni
-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
VPIS V 3. LETNIK
Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Pedagoško fakulteto od 1. do 17.
septembra 2012.
Prošnjo za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija UP PEF, ki pri določitvi dodatnih študijskih obveznosti kandidata
upošteva opravljene obveznosti na predhodnem študiju oziroma določi diferencialne vsebine iz predmetov, ki jih na predhodnem
študiju kandidatov ni bilo oziroma so bile zastopane le delno.
Vpisni pogoji
V 3. letnik univerzitetnega študijskega programa Edukacijske vede se lahko vpišejo diplomanti višješolskih programov iz sorodnih
študijskih področij, sprejetih pred 1. 1. 1994.
Vpisna mesta
Edukacijske vede UN (3. letnik) –
program prve stopnje

Redni
Število vpisnih mest je omejeno s
številom vpisnih mest za 1. letnik.

Izredni
-

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE RAZREDNI POUK
Trajanje študija
Študij traja 4 leta.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Razredni pouk se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov:
filozofija, geografija, glasba, likovna teorija, psihologija, sociologija, sodobni ples, teorija in zgodovina drame in
gledališča, umetnostna zgodovina, zgodovina; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri
poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

70 % točk,
30 % točk;
40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

Vpisna mesta
Razredni pouk – univerzitetni program

Redni
60

Izredni
-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
VPIS V 3. LETNIK
Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Pedagoško fakulteto od 1. do 17.
septembra 2012.
Prošnjo za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija UP PEF, ki pri določitvi dodatnih študijskih obveznosti kandidata
upošteva opravljene obveznosti na predhodnem študiju oziroma določi diferencialne vsebine iz predmetov, ki jih na predhodnem
študiju kandidatov ni bilo oziroma so bile zastopane le delno.
Vpisni pogoji
V 3. letnik univerzitetnega študijskega programa Razredni pouk se lahko vpišejo:
diplomanti visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Predšolska vzgoja ali
diplomanti višješolskih programov iz sorodnih študijskih področij, sprejetih pred 1. 1. 1994.
Vpisna mesta
Razredni pouk UN (3. letnik) –
program prve stopnje

Redni
Število vpisnih mest je omejeno s
številom vpisnih mest za 1. letnik.

Izredni
-

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE PREDŠOLSKA VZGOJA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Predšolska vzgoja se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v
kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

70 % točk,
30 % točk.

Redni in izredni študij
Fakulteta organizira redni in izredni študij. Redni študij se izvaja na sedežu fakultete v Kopru. Izredni študij bo
organiziran na sedežu fakultete v Kopru in na tisti dislocirani enoti, kjer se bo vpisalo najmanj 30 kandidatov.
Dislocirani enoti:
Ljudska univerza Ptuj, Mestni trg 2, Ptuj;
Šolski center Slovenske Konjice – Zreče, Tattenbachova ulica 2a, Slovenske Konjice.
Vpisna mesta
Predšolska vzgoja – visokošolski strokovni program
- Koper
- Ptuj
- Slovenske Konjice

Redni

Izredni

60
-

60
60
60

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
VPIS V 3. LETNIK
Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Pedagoško fakulteto od 1. do 17.
septembra 2012.
Prošnjo za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija UP PEF, ki pri določitvi dodatnih študijskih obveznosti kandidata
upošteva opravljene obveznosti na predhodnem študiju oziroma določi diferencialne vsebine iz predmetov, ki jih na predhodnem
študiju kandidatov ni bilo oziroma so bile zastopane le delno.
Vpisni pogoji
V 3. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Predšolska vzgoja se lahko vpišejo diplomanti višješolskih programov
s sorodnih študijskih področij, sprejetih pred 1. 1. 1994.
Vpisna mesta
Redni
Izredni
Število vpisnih mest je
Število vpisnih mest je
Predšolska vzgoja VS (3. letnik) –
omejeno s številom vpisnih
omejeno s številom
program prve stopnje
mest za 1. letnik.
vpisnih mest za 1. letnik.

VPISNA MESTA ZA NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
NA UNIVERZI NA PRIMORSKEM
Nazaj na kazalo
(točka XIV splošnega dela Razpisa za vpis)
VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE
Geografija UN (3. letnik) – program prve stopnje
Italijanistika UN (3. letnik) – program prve stopnje
Medijski študiji UN (3. letnik) – program prve stopnje
Medkulturno jezikovno posredovanje UN (2. letnik) – program prve stopnje
Slovenistika UN (3. letnik) - program prve stopnje
Zgodovina UN (3. letnik) – program prve stopnje
FAKULTETA ZA MANAGEMENT
Management UN (2. letnik) – program prve stopnje
- Koper
- Celje
Management UN (3. letnik) – program prve stopnje
- Koper
- Celje
- Škofja Loka
Management VS (2. letnik) – program prve stopnje
- Koper
- Celje
- Škofja Loka
Management VS (3. letnik) – program prve stopnje
- Koper
- Celje
- Škofja Loka
FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN
INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE
Aplikativna kineziologija UN (2. letnik) – program prve stopnje
Aplikativna kineziologija UN (3. letnik) – program prve stopnje
Biodiverziteta UN (2. letnik) – program prve stopnje
Biodiverziteta UN (3. letnik) – program prve stopnje
Bioinformatika UN (2. letnik) – program prve stopnje
Bioinformatika UN (3. letnik) – program prve stopnje
Biopsihologija UN (2. letnik) – program prve stopnje
Biopsihologija UN (3. letnik) – program prve stopnje
Matematika UN (2. letnik) – program prve stopnje
Matematika UN (3. letnik) – program prve stopnje
Matematika v ekonomiji in financah UN (2. letnik) – program prve stopnje
Matematika v ekonomiji in financah UN (3. letnik) – program prve stopnje
Računalništvo in informatika UN (2. letnik) – program prve stopnje
Računalništvo in informatika UN (3. letnik) – program prve stopnje
Sredozemsko kmetijstvo UN (2. letnik)– program prve stopnje
Sredozemsko kmetijstvo UN (3. letnik)– program prve stopnje
FAKULTETA ZA TURISTIČNE ŠTUDIJE - TURISTICA
Turizem UN (3. letnik) – program prve stopnje
Management turističnih destinacij VS (2. letnik) – program prve stopnje
- Portorož
- Ljubljana
Management turističnih destinacij VS (3. letnik) – program prve stopnje
- Portorož
- Ljubljana
Mediacija v turizmu VS (2. letnik) – program prve stopnje
Mediacija v turizmu VS (3. letnik) – program prve stopnje
Poslovni sistemi v turizmu VS (2. letnik) – program prve stopnje
Poslovni sistemi v turizmu VS (3. letnik) – program prve stopnje
PEDAGOŠKA FAKULTETA
Edukacijske vede UN (3. letnik) – program prve stopnje
Razredni pouk UN (3. letnik) – program prve stopnje
Predšolska vzgoja VS (3. letnik) – program prve stopnje
* Število vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest za 1. letnik.

Redni

Izredni

2
2
3
4
2
2

-

*
*

-

*
*
-

10
10
10

*
*
*

-

*
*
*

*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

-

5

-

6
-

3

6
6
6
5
5

3
-

*
*
*

*

VPISNA MESTA ZA VZPOREDNI ŠTUDIJ IN ŠTUDIJ DIPLOMANTOV NA
UNIVERZI NA PRIMORSKEM
Nazaj na kazalo
(točka XV splošnega dela Razpisa za vpis)
VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
FAKULTETA ZA
HUMANISTIČNE ŠTUDIJE
Univerzitetni programi
Dediščina Evrope in Sredozemlja
Geografija
Italijanistika
Kulturni študiji in antropologija
Medijski študiji
Medkulturno jezikovno posredovanje
Slovenistika
Sodobna kritična teorija in filozofija
Zgodovina
Univerzitetni dvopredmetni programi
Geografija
Italijanistika
Medijski študiji
Zgodovina
FAKULTETA ZA
MANAGEMENT
Management UN
- Koper
- Celje
Management VS
- Koper
- Celje
- Škofja Loka
FAKULTETA ZA
MATEMATIKO,
NARAVOSLOVJE IN
INFORMACIJSKE
TEHNOLOGIJE
Aplikativna kineziologija UN

Redni

Izredni

14

-

11
1
1
1
1
2
2
1
1
1
3
1
1
2
1

-

20

-

2
2

-

7
5
4

-

30

-

5

-

VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
Biodiverziteta UN
Bioinformatika UN
Biopsihologija UN
Matematika UN
Matematika v ekonomiji in financah
UN
Računalništvo in informatika UN
Sredozemsko kmetijstvo UN
FAKULTETA ZA TURISTIČNE
ŠTUDIJE - TURISTICA
Turizem UN
Management turističnih destinacij VS
- Portorož
- Ljubljana
Mediacija v turizmu VS
Management turističnih podjetij VS
FAKULTETA ZA VEDE O
ZDRAVJU
Prehransko svetovanje – dietetika VS
Zdravstvena nega VS
- Izola
- Nova Gorica
PEDAGOŠKA FAKULTETA
Edukacijske vede UN
Razredni pouk UN
Predšolska vzgoja VS
- Koper
- Ptuj
- Slovenske Konjice

Redni

Izredni

2
2
7
5

-

2

-

5
2

-

12

3

3

-

3
3
3

2
1

7

4

2

2

3
2

2
-

8
2
3

9
-

3
-

3
3
3

VPISNA MESTA ZA SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA
IN TUJCE (DRŽAVLJANE DRŽAV NEČLANIC EVROPSKE UNIJE) NA
UNIVERZI NA PRIMORSKEM
Nazaj na kazalo
(točka XI splošnega dela Razpisa za vpis)
VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
FAKULTETA ZA
HUMANISTIČNE ŠTUDIJE
Univerzitetni programi
Dediščina Evrope in Sredozemlja
Geografija
Italijanistika
Kulturni študiji in antropologija
Medijski študiji
Medkulturno jezikovno
posredovanje
Slovenistika
Sodobna kritična teorija in filozofija
Zgodovina
Univerzitetni dvopredmetni
programi
Geografija
Italijanistika
Medijski študiji
Zgodovina
FAKULTETA ZA
MANAGEMENT
Management UN
- Koper
- Celje
Management VS
- Koper
- Celje
- Škofja Loka
FAKULTETA ZA
MATEMATIKO,
NARAVOSLOVJE IN
INFORMACIJSKE
TEHNOLOGIJE
Aplikativna kineziologija UN

Redni

Izredni

26

-

21
2
2
2
2
3

-

4

-

2
2
2

-

5

-

2
2
3
2

-

40

-

4
4

-

14
10
8

-

30

-

5

-

VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
Biodiverziteta UN
Bioinformatika UN
Biopsihologija UN
Matematika UN
Matematika v ekonomiji in financah
UN
Računalništvo in informatika UN
Sredozemsko kmetijstvo UN
FAKULTETA ZA TURISTIČNE
ŠTUDIJE - TURISTICA
Turizem UN
Management turističnih destinacij
VS
- Portorož
- Ljubljana
Mediacija v turizmu VS
Management turističnih podjetij VS
FAKULTETA ZA VEDE O
ZDRAVJU
Prehransko svetovanje – dietetika
VS
Zdravstvena nega VS
- Izola
- Nova Gorica
PEDAGOŠKA FAKULTETA
Edukacijske vede UN
Razredni pouk UN
Predšolska vzgoja VS
- Koper
- Ptuj
- Slovenske Konjice

Redni

Izredni

2
2

-

7
5

-

2

-

5
2

-

22

18

5

-

6
6
5

15
3

14

7

4

3

6
4
17
5
6

4
18
-

6
-

6
6
6

UNIVERZA V NOVI GORICI
Vipavska 13, 5000 Nova Gorica
E-pošta: info@ung.si
Spletna stran: www.ung.si

Nazaj na kazalo

Dodatne storitve in ponudba
Univerza v Novi Gorici študentom vseh svojih študijskih programov na njihovo željo nudi pomoč pri iskanju nastanitve
v času študija, pomoč pri iskanju zaposlitve, možnost mednarodnih izmenjav in možnost za sodelovanje pri
raziskovalnem delu.
Vse splošne informacije o vpisu dobite na telefonski številki (05) 331-52-34, prek e-pošte: studentska.pisarna@ung.si
ali na domači strani Univerze v Novi Gorici www.ung.si.

FAKULTETA ZA APLIKATIVNO NARAVOSLOVJE

Nazaj na kazalo
Vipavska 11 c, 5270 Ajdovščina
Tel.: (05) 365-35-00 (tajništvo)
E-pošta: info.fan@ung.si
Spletna stran: http://www.ung.si/si/studijski-programi/112233/
Informativno mesto in informativni dnevi:
10. 2. 2012 ob 10.00 in 15.00 ter 11. 2. 2012 ob 10.00 na Univerzi v
Novi Gorici, Vipavska 13, Nova Gorica.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE FIZIKA I. STOPNJE
Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Fizika I. stopnje se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo;
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov;
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat opravil pri poklicni maturi;
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu
uspeh iz matematike v 3. in 4. letniku srednje šole

20 % točk,
20 % točk,
20 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta
Fizika I. stopnje – univerzitetni program

Redni
40

Izredni
5

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
VPIS V 2. LETNIK
Za vpis v 2. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Univerzo v Novi Gorici, Študentska
pisarna, Vipavska 13, 5000 Nova Gorica od 1. do 17. septembra 2012.
Po merilih za prehode lahko v 2. letnik programa Fizika I. stopnje preidejo študenti iz sorodnih študijskih programov s področja
naravoslovnih in tehničnih ved. Določijo se jim manjkajoče študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti pred vpisom v 3.letnik.
Vpisna mesta
Fizika I. stopnje UN (2. letnik) –
program prve stopnje

Redni
Število vpisnih mest je omejeno s
številom vpisnih mest za 1. letnik.

Izredni
-

FAKULTETA ZA HUMANISTIKO

Nazaj na kazalo
Vipavska 13, 5000 Nova Gorica
Tel.: (05) 331-52-37 (tajništvo)
E-pošta: info.fh@ung.si
Spletna stran: www.ung.si/si/studijski-programi/101832/, www.ung.si/si/studijski-programi/101809/
Informativno mesto in informativni dnevi:
10. 2. 2012 ob 10.00 in 15.00 ter 11. 2. 2012 ob 10.00 na Univerzi v
Novi Gorici, Vipavska 13, Nova Gorica.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE KULTURNA ZGODOVINA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Kulturna zgodovina se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo;
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta
zgodovina; če je kandidat zgodovino že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz enega od maturitetnih predmetov:
geografija, umetnostna zgodovina ali sociologija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat opravil pri
poklicni maturi;
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

60 % točk,
30 % točk,
10 % točk.

Vpisna mesta
Kulturna zgodovina – univerzitetni program

Redni
40

Izredni
5

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
VPIS V 2. LETNIK
Za vpis v 2. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Univerzo v Novi Gorici, Študentska
pisarna, Vipavska 13, 5000 Nova Gorica od 1. do 17. septembra 2012.
Po merilih za prehode se lahko neposredno v 2. letnik vpišejo kandidati, ki jim komisija za študijske zadeve prizna vsaj 48 kreditnih
točk po ECTS iz že opravljenih izpitov na drugih programih prve stopnje s področij, ki se po vsebini ujemajo z vsebinami izpitov na
programu Kulturna zgodovina.
Vpisna mesta
Kulturna zgodovina UN (2. letnik) –
program prve stopnje

Redni
Število vpisnih mest je omejeno s
številom vpisnih mest za 1. letnik.

Izredni
-

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE SLOVENISTIKA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Slovenistika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo;
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov:
zgodovina, sociologija, filozofija ali psihologija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat opravil pri
poklicni maturi;
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz slovenščine v 3. in 4. letniku srednje šole

60 % točk,
30 % točk,
10 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

60 % točk,
30 % točk,
10 % točk.

Vpisna mesta
Slovenistika – univerzitetni program

Redni
30

Izredni
5

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Za vpis v 2. in 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Univerzo v Novi Gorici, Študentska
pisarna, Vipavska 13, 5000 Nova Gorica od 1. do 17. septembra 2012.
Po merilih za prehode se lahko direktno v 2. letnik vpišejo kandidati, ki jim komisija za študijske zadeve prizna vsaj 46 kreditnih
točk po ECTS iz že opravljenih izpitov na katerihkoli visokošolskih strokovnih in univerzitetnih študijskih programih in sicer s
področij, ki se po vsebini ujemajo vsaj 70 % z vsebinami predmetov na programu Slovenistika.
Po merilih za prehode se lahko direktno v 3. letnik vpišejo kandidati, ki jim komisija za študijske zadeve prizna vsaj 104 kreditne
točke po ECTS iz že opravljenih izpitov na katerihkoli visokošolskih strokovnih in univerzitetnih študijskih programih, in sicer iz
področij, ki se po vsebini ujemajo vsaj 70 % z vsebinami predmetov na programu Slovenistika.
Vpisna mesta
Redni
Izredni
Slovenistika UN (2. letnik) –
Število vpisnih mest je omejeno s
program prve stopnje
številom vpisnih mest za 1. letnik.
Slovenistika UN (3. letnik) –
Število vpisnih mest je omejeno s
program prve stopnje
številom vpisnih mest za 1. letnik.

FAKULTETA ZA ZNANOSTI O OKOLJU

Nazaj na kazalo
Vipavska 13, 5000 Nova Gorica
Tel.: (05) 331-52-95 (tajništvo)
E-pošta: info.ses@ung.si
Spletna stran: www.ung.si/si/studijski-programi/121091/
Informativno mesto in informativni dnevi:
10. 2. 2012 ob 10.00 in 15.00 ter 11. 2. 2012 ob 10.00 na Univerzi v
Novi Gorici, Vipavska 13, Nova Gorica.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE OKOLJE
Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Okolje se lahko vpiše,
a) kdor je opravil splošno maturo;
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov:
biologija, kemija ali fizika; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi;
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a), b) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi, poklicni maturi ali zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta
Okolje – univerzitetni program

Redni
40

Izredni
7

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Za vpis v 2. in 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Univerzo v Novi Gorici, Študentska
pisarna, Vipavska 13, 5000 Nova Gorica od 1. do 17. septembra 2012.
Po merilih za prehode se lahko direktno v 2. letnik vpišejo kandidati, ki jim komisija za študijske zadeve prizna vsaj 48 kreditnih
točk po ECTS iz že opravljenih izpitov na katerihkoli visokošolskih strokovnih in univerzitetnih študijskih programih, in sicer iz
področij, ki se po vsebini ujemajo vsaj 70 % z vsebinami predmetov na programu Okolje.
Po merilih za prehode se lahko direktno v 3. letnik vpišejo kandidati, ki jim komisija za študijske zadeve prizna vsaj 108 kreditnih
točk po ECTS iz že opravljenih izpitov na katerihkoli visokošolskih strokovnih in univerzitetnih študijskih programih, in sicer iz
področij, ki se po vsebini ujemajo vsaj 70 % z vsebinami predmetov na programu Okolje.
Vpisna mesta
Okolje UN (2. letnik) – program
prve stopnje
Okolje UN (3. letnik) – program
prve stopnje

Redni
Število vpisnih mest je omejeno s
številom vpisnih mest za 1. letnik.
Število vpisnih mest je omejeno s
številom vpisnih mest za 1. letnik.

Izredni
-

POSLOVNO–TEHNIŠKA FAKULTETA

Nazaj na kazalo
Vipavska 13, 5000 Nova Gorica
Tel.: (05) 331-52-31 (tajništvo)
E-pošta: info.ptf@ung.si
Spletna stran: www.ung.si/si/studijski-programi/101299/
Informativno mesto in informativni dnevi:
10. 2. 2012 ob 10.00 in 15.00 ter 11. 2. 2012 ob 10.00 na Univerzi v
Novi Gorici, Vipavska 13, Nova Gorica.
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE GOSPODARSKI INŽENIRING
Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Gospodarski inženiring se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v
kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi ali splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta
Gospodarski inženiring – visokošolski strokovni
program

Redni

Izredni

60

-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
VPIS V 2. LETNIK
Za vpis v 2. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Univerzo v Novi Gorici, Študentska
pisarna, Vipavska 13, 5000 Nova Gorica od 1. do 17. septembra 2012.
Po merilih za prehode se lahko v 2. letnik vpišejo kandidati, ki jim komisija za študijske zadeve prizna vsaj 48 kreditnih točk po
ECTS iz že opravljenih izpitov na drugih programih prve stopnje s področij tehnike, naravoslovja, ekonomije ali organizacije. V 2.
letnik se lahko vpišejo tudi diplomanti višješolskih študijskih programov (Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju) iz
sorodnih študijskih področij: informatik, elektronik, energetik, strojnik ali mehatronik, če izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski
strokovni študijski program prve stopnje Gospodarski inženiring in so študij zaključili s povprečno oceno več kot 8.
Vpisna mesta
Gospodarski inženiring VS (2.
letnik) – program prve stopnje

Redni
Število vpisnih mest je omejeno s
številom vpisnih mest za 1. letnik.

Izredni
-

VISOKA ŠOLA ZA VINOGRADNIŠTVO IN VINARSTVO

Nazaj na kazalo
Vipavska 11 c, 5270 Ajdovščina
Tel.: (05) 365-35-50 (tajništvo)
E-pošta: info.vsvv@ung.si
Spletna stran: http://www.ung.si/si/studijski-programi/5100/
Informativno mesto in informativni dnevi:
10. 2. 2012 ob 10.00 in 15.00 ter 11. 2. 2012 ob 10.00 na Univerzi v
Novi Gorici, Vipavska 11 c, Ajdovščina.
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
VINOGRADNIŠTVO IN VINARSTVO
Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Vinogradništvo in vinarstvo se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v
kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi ali splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta
Vinogradništvo in vinarstvo – visokošolski strokovni
program

Redni

Izredni

30

10

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
VPIS V 2. LETNIK
Za vpis v 2. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Univerzo v Novi Gorici, Študentska
pisarna, Vipavska 13, 5000 Nova Gorica od 1. do 17. septembra 2012.
Po merilih za prehode se lahko neposredno v 2. letnik vpišejo kandidati, ki jim komisija za študijske zadeve prizna vsaj 42 kreditnih
točk po ECTS iz že opravljenih izpitov na katerihkoli visokošolskih strokovnih in višješolskih študijskih programih, in sicer iz
področij, ki se po vsebini ujemajo vsaj 70 % z vsebinami predmetov na programu Vinogradništvo in vinarstvo.
Vpisna mesta
Vinogradništvo in vinarstvo VS (2.
letnik) – program prve stopnje

Redni
Število vpisnih mest je omejeno s
številom vpisnih mest za 1. letnik.

Izredni
Število vpisnih mest je omejeno s
številom vpisnih mest za 1. letnik.

VPISNA MESTA ZA NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
NA UNIVERZI V NOVI GORICI
Nazaj na kazalo
(točka XIV splošnega dela Razpisa za vpis)
VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
FAKULTETA ZA APLIKATIVNO NARAVOSLOVJE
Fizika I. stopnje UN (2. letnik) – program prve stopnje
FAKULTETA ZA HUMANISTIKO
Slovenistika UN (2. letnik) – program prve stopnje
Slovenistika UN (3. letnik) – program prve stopnje
Kulturna zgodovina UN (2. letnik) – program prve stopnje
FAKULTETA ZA ZNANOSTI O OKOLJU
Okolje UN (2. letnik) – program prve stopnje
Okolje UN (3. letnik) – program prve stopnje
POSLOVNO-TEHNIŠKA FAKULTETA
Gospodarski inženiring VS (2. letnik) – program prve stopnje
VISOKA ŠOLA ZA VINOGRADNIŠTVO IN VINARSTVO
Vinogradništvo in vinarstvo VS (2. letnik) – program prve stopnje

* Število vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest za 1. letnik.

Redni

Izredni

*

-

*
*
*

-

*
*

-

*

-

*

*

VPISNA MESTA ZA VZPOREDNI ŠTUDIJ IN ŠTUDIJ DIPLOMANTOV NA
UNIVERZI V NOVI GORICI
Nazaj na kazalo
(točka XIV splošnega dela Razpisa za vpis)
VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
FAKULTETA ZA APLIKATIVNO NARAVOSLOVJE
Fizika I. stopnje UN
FAKULTETA ZA HUMANISTIKO
Kulturna zgodovina UN
Slovenistika UN
FAKULTETA ZA ZNANOSTI O OKOLJU
Okolje UN
POSLOVNO-TEHNIŠKA FAKULTETA
Gospodarski inženiring VS
VISOKA ŠOLA ZA VINOGRADNIŠTVO IN
VINARSTVO
Vinogradništvo in vinarstvo VS

Redni

Izredni

2
2
4
2
2
2
2
3
3

1
1
2
1
1
1
1
-

2

1

2

1

VPISNA MESTA ZA SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA
IN TUJCE (DRŽAVLJANE DRŽAV NEČLANIC EVROPSKE UNIJE) NA
UNIVERZI V NOVI GORICI
Nazaj na kazalo
(točka XI splošnega dela Razpisa za vpis)
VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
FAKULTETA ZA APLIKATIVNO NARAVOSLOVJE
Fizika I. stopnje UN
FAKULTETA ZA HUMANISTIKO
Kulturna zgodovina UN
Slovenistika UN
FAKULTETA ZA ZNANOSTI O OKOLJU
Okolje UN
POSLOVNO-TEHNIŠKA FAKULTETA
Gospodarski inženiring VS
VISOKA ŠOLA ZA VINOGRADNIŠTVO IN
VINARSTVO
Vinogradništvo in vinarstvo VS

Redni

Izredni

4
4
6
3
3
2
2
3
3

2
2
2
1
1
1
1
-

3

2

3

2

JAVNI IN KONCESIONIRANI SAMOSTOJNI
VISOKOŠOLSKI ZAVODI Nazaj na kazalo
Preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti na javnih in koncesioniranih
samostojnih visokošolskih zavodih v prvem prijavnem roku
Visokošolski zavod – program
Visoka šola za dizajn v Ljubljani

Datum preizkusa
3. do 7. 7. 2012

Veljavnost opravljenih preizkusov
samo za tekoče leto

Preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti na javnih in koncesioniranih
samostojnih visokošolskih zavodih v drugem prijavnem roku
Če bodo po končanem prvem prijavnem roku izbirnega postopka za posamezni študijski program ostala še prosta mesta,
bodo preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti v drugem prijavnem roku za kandidate:
ki bodo po sklepu visokošolskega zavoda lahko opravljali preizkus v jesenskem roku,
ki se bodo prijavili na morebitna prosta mesta za drugi rok,
tuje državljane, ki bi se želeli prijaviti na prosta mesta.
Visokošolski zavod – program
Visoka šola za dizajn v Ljubljani

Datum preizkusa
10. do 12. 9. 2012

Preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti na javnih in koncesioniranih
samostojnih visokošolskih zavodih v tretjem prijavnem roku
Če bodo po končanem drugem prijavnem roku izbirnega postopka za posamezni študijski program še razpisana vpisna
mesta, bodo preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti v tretjem prijavnem roku:
Visokošolski zavod – program
Visoka šola za dizajn v Ljubljani

Datum preizkusa
8. 10. 2012

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

Nazaj na kazalo

Kidričeva ulica 9, 5000 Nova Gorica
Tel.: (05) 338-44-00
Faks: (05) 338-44-01
E-pošta: info@evro-pf.si
Informativno mesto: Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica, referat za študijske zadeve.
Fakulteta izvaja program za pridobitev univerzitetne pravne izobrazbe.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE PRAVO
Trajanje študija
Študij traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Kraj izvajanja študijskega programa:
Nova Gorica, Kranj
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Pravo se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov;
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Kandidatom s poklicno maturo se priporoča, da opravijo izpit iz enega od maturitetnih predmetov: zgodovina,
psihologija, filozofija, sociologija ali ekonomija.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri obveznih predmetih splošne mature (slovenščina, matematika, tuj jezik)

35 % točk,
20 % točk,
45 % točk;

kandidatih iz točke b) glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk;

kandidati iz točke c) glede na:
splošni uspeh na zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Izredni študij
Fakulteta organizira posebne oblike študija za izredne študente.
Vpisna mesta
Pravo – univerzitetni program

Redni
70

Izredni
50

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
Za vpis po merilih za prehode se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij,
za diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Evropsko pravno fakulteto v Novi
Gorici od 1. do 17. septembra 2012.
VPIS V 2. LETNIK
Vpisni pogoji
V univerzitetni študij program prve stopnje Pravo se lahko vpišejo:
diplomanti univerzitetnih in visokošolskih strokovnih študijskih programov, če izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni
študijski program prve stopnje Pravo;
diplomanti visokošolskega strokovnega študija, ki niso opravili mature, če so končali visokošolski strokovni študij s povprečno
oceno najmanj 8;
študentje dodiplomskih študijskih programov, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski program prve stopnje Pravo
in izpolnjujejo pogoje za vpis v 2. letnik v študijskem programu, v katerem so vpisani;
diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih pred 1. 1. 1994;

diplomanti višješolskih študijskih programov po Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju, če izpolnjujejo pogoje za vpis v
univerzitetni študijski program prve stopnje Pravo in so višješolski študij končali s povprečno oceno najmanj 8.
Pri prehodu v 2. letnik se kandidatom določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem
programu. Do pristopa na izpite iz 2. letnika morajo opraviti diferencialne izpite iz predmetov 1. letnika univerzitetnega študijskega
programa prve stopnje Pravo. Natančne informacije dobijo kandidati na fakulteti.
VPIS V 3. LETNIK
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program prve stopnje Pravo se lahko vpišejo:
diplomanti univerzitetnih in visokošolskih strokovnih študijskih programov s študijskih področij družbenih in poslovnih ved, če
izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski program prve stopnje Pravo;
diplomanti visokošolskega strokovnega študija s študijskih področij družbenih in poslovnih ved ter prava, ki niso opravili mature,
če so končali visokošolski strokovni študij s povprečno oceno najmanj 8;
študentje dodiplomskih študijskih programov s študijskih področij družbenih in poslovnih ved ter prava, ki izpolnjujejo pogoje za
vpis v univerzitetni študijski program prve stopnje Pravo in izpolnjujejo pogoje za vpis v 3. letnik v študijskem programu, v
katerem so vpisani;
diplomanti višješolskega študijskega programa Pravo, sprejetega pred 1. 1. 1994.
Pri prehodu v 3. letnik se kandidatom določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem
programu. Do pristopa na izpite iz 3. letnika morajo opraviti diferencialne izpite iz predmetov 1. in 2. letnika univerzitetnega
študijskega programa prve stopnje Pravo. Natančne informacije dobijo kandidati na fakulteti.
Vpisna mesta
Pravo UN (2. letnik) – program
prve stopnje
Pravo UN (3. letnik) – program
prve stopnje

Redni
Število vpisnih mest je omejeno s številom
vpisnih mest za 1. letnik.
Število vpisnih mest je omejeno s številom
vpisnih mest za 1. letnik.

Izredni
40
40

FAKULTETA ZA DRŽAVNE IN EVROPSKE ŠTUDIJE

Nazaj na kazalo

Predoslje 39 (Brdo pri Kranju), 4000 Kranj
Tel.: (04) 260-18-56
Faks: (04) 260-18-55
E-pošta: referat.dodiplomski@fds.si
Spletna stran: www.fds.si
Informativni dan
Kranj: v petek, 10. 2. 2012 ob 17. uri na ESIC Kranj, Kidričeva 65 (Zlato polje), 4000 Kranj, velika predavalnica
Maribor: v petek 10. 2. 2012 ob 17. uri v Fakulteti za državne in evropske študije, Črtomirjeva ulica 11, 2000 Maribor,
velika predavalnica.
Za individualno svetovanje in informacije o študijskem programu, lahko povprašate po telefonu, elektronski pošti ali pa
se oglasite na sedežu fakultete (Predoslje 39, Brdo pri Kranju, 4000 Kranj) v poslovnem času od ponedeljka do četrtka
od 8.30 – 15.30 in v petek od 8.30 – 14.30.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE JAVNA UPRAVA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Javna uprava se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov:
zgodovina, psihologija, filozofija, sociologija ali ekonomija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat
že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Javna uprava – univerzitetni program

Redni
70

Izredni
50

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
Za vpis po merilih za prehode se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij,
za diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za državne in evropske
študije od 1. do 17. septembra 2012.
VPIS V 2. LETNIK
Vpisni pogoji
V 2. letnik univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Javna uprava se lahko vpišejo:
diplomanti univerzitetnih in visokošolskih strokovnih študijskih programov, če izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni
študijski program prve stopnje Javna uprava;
diplomanti visokošolskega strokovnega študija, ki niso opravili splošne mature, če so končali visokošolski strokovni študij s
povprečno oceno najmanj 8;
študentje dodiplomskih študijskih programov, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski program prve stopnje Javna
uprava in izpolnjujejo pogoje za vpis v 2. letnik v študijskem programu, v katerem so vpisani;
diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih pred 1. 1. 1994;
diplomanti višješolskih študijskih programov po Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju, če izpolnjujejo pogoje za vpis v
univerzitetni študijski program prve stopnje Javna uprava in so višješolski študij končali s povprečno oceno najmanj 8.

Ob vpisu v 2. letnik študijska komisija določi, katerih obveznosti 2. letnika kandidatu ni treba opraviti ter katere obveznosti mora
opraviti do zagovora diplomske naloge. Pri tem bodo izhodišča predstavljali naslednji kriteriji:
možen bo prehod iz dodiplomskih študijskih programov s področja prava, uprave in javne uprave, s priznanjem tistih izpitov iz
predmetov, ki se vsebinsko in po obsegu prekrivajo s predmeti študijskega programa Javna uprava,
Pri tem se bo upoštevalo:
izpolnjevanje pogojev za vpis v študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe,
obseg razpoložljivih mest,
minimalno število letnikov in semestrov, ki jih mora študent opraviti, če želi diplomirati na univerzitetnem programu,
izpite in študijske obveznosti iz strokovnih študijskih programov, ki se lahko priznajo, ter diferencialne izpite in druge študijske
obveznosti, ki jih mora študent opraviti v času študija do zagovora diplome.
Vpisna mesta
Javna uprava UN (2. letnik) –
program prve stopnje

Redni
Število vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih
mest za 1. letnik.

Izredni
48

FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU

Nazaj na kazalo

Sevno 13, p.p. 299, 8000 Novo mesto
Tel. (07) 373-78-84
Uradne ure: torek in sreda od 9.00 do 11.00, četrtek od 14.00 do 16.00
E-pošta: info@fis.unm.si
Spletna stran: http://fis.unm.si/si
Informativno mesto: Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, Ulica talcev 3, Novo mesto
Informativna dneva za redni in izredni študij bosta 10. februarja 2012 ob 10.00 in 16.00 ter 11. februarja 2012 ob 10.00
v zgornjem nadstropju stavbe na Ulici talcev 3. Za individualno svetovanje in informacije o študijskem programu lahko
povprašate po telefonu, elektronski pošti ali pa se oglasite na sedežu fakultete med uradnimi urami.
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu je samostojni visokošolski zavod, ki ga je ustanovila Republika
Slovenija. V študijskem letu 2012/2013 bo izvajala univerzitetni in visokošolski strokovni študijski program prve
stopnje Informatika v sodobni družbi.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE INFORMATIKA V SODOBNI DRUŽBI
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Informatika v sodobni družbi se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov;
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo:
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Dodatne storitve in ponudba
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu vsem svojim študentom na njihovo željo nudi pomoč pri iskanju
nastanitve v času študija, pomoč pri iskanju zaposlitve, možnost za sodelovanje pri raziskovalnem delu, mentorstvo in
tutorstvo s strokovnim svetovanjem, obiske zunanjih predavateljev, kulturne prireditve in strokovne ekskurzije.
Fakulteta organizira uvodni teden imenovan FIŠ fest, za vse študente, s katerim dvigujemo raven znanja v družbi s
ciljem višje kakovosti življenja in konkurenčnosti na ravni regije, države in Evrope. Študentom je tudi omogočen obisk
mednarodne znanstvene konference Informacijska družba in informacijska tehnologija, ki jo organizira fakulteta.
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu je članica programa IT Academy, ki omogoča dostop do širokega
nabora izobraževalnih programov in certifikatov, napredne učne vire, e-Learning tečaje za predavatelje in študente,
licenčno programsko opremo za laboratorije in učilnice ter širok nabor napotkov, od osnov računalništva do naprednega
programiranja in arhitekture. Fakulteta organizira tudi zimsko in poletno šolo. Za dodatne storitve se študenti odločijo
prostovoljno.
Vpisna mesta
Informatika v sodobni družbi – univerzitetni program

Redni
35

Izredni
-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
Za vpis v 2. in 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga pošljejo na Fakulteto za informacijske študije v Novem
mestu od 1. do 17. septembra 2012.
VPIS V 2. LETNIK
Vpisni pogoji
V 2. letnik univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Informatika v sodobni družbi se lahko vpišejo študenti, ki so končali 1.
letnik na drugem univerzitetnem študijskem programu. Pristojni organ FIŠ na podlagi pisne prošnje za prehod kandidatu predpiše
obveznosti, ki jih mora opraviti do prijave teme diplomske naloge.
Vpisna mesta
Informatika v sodobni družbi UN (2. letnik) – program prve
stopnje

Redni

Izredni

10

-

VPIS V 3. LETNIK
Vpisni pogoji
V 3. letnik univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Informatika v sodobni družbi se lahko vpišejo diplomanti kateregakoli
visokošolskega strokovnega ali univerzitetnega študijskega programa in kdor je končal višješolski program, sprejet pred 1. 1. 1994,
če izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski program.
Skladno z veljavnimi Merili za prehode med študijskimi programi se lahko diplomant študijskega programa za pridobitev
visokošolske strokovne izobrazbe, ki se je vpisal brez splošne mature, vključi v študijski program za pridobitev univerzitetne
izobrazbe v 3. letnik, če je zaključil študij po programu za pridobitev visoke strokovne izobrazbe s povprečno oceno najmanj 8.0.
Kdor je končal višješolski program, sprejet pred 1. .1 1994, mora do prijave teme diplomske naloge opraviti diferencialne izpite iz
izbranih predmetov 1. in 2. letnika, ki jih v skupnem obsegu največ 60 KT predpiše pristojni organ fakultete na osnovi ugotovljenih
razlik med programoma:
če je kandidat končal študijski program za pridobitev višješolske izobrazbe iz študijskih področij računalništva in informatike, mu
pristojni organ fakultete na podlagi pisne prošnje za prehod predpiše diferencialne izpite v obsegu največ 12 KT;
če je kandidat končal študijski program za pridobitev višješolske izobrazbe s področja družboslovne ali poslovne informatike, ki
spadajo v študijska področja družbene vede ter poslovne in upravne vede, mu pristojni organ fakultete na podlagi pisne prošnje za
prehod predpiše diferencialne izpite v obsegu največ 18 KT;
če je kandidat končal študijski program za pridobitev višješolske izobrazbe iz drugih področij, ki spadajo v študijska področja
družbene vede ter poslovne in upravne vede, mu pristojni organ fakultete na podlagi pisne prošnje za prehod predpiše
diferencialne izpite v obsegu največ 30 KT;
če je kandidat končal študijski program za pridobitev visokošolske izobrazbe iz ostalih študijskih področij, mu pristojni organ
fakultete na podlagi pisne prošnje za prehod predpiše diferencialne izpite v obsegu največ 60 KT.
Diplomanti kateregakoli visokošolskega strokovnega ali univerzitetnega študijskega programa morajo do prijave teme diplomske
naloge opraviti diferencialne izpite iz izbranih predmetov 1. in 2. letnika, ki jih v skupnem obsegu največ 60 KT predpiše pristojni
organ fakultete na osnovi ugotovljenih razlik med programoma:
če je kandidat končal študijski program za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe iz sorodnih strokovnih področij
(računalništvo in informatika), mu pristojni organ fakultete na podlagi pisne prošnje za prehod predpiše diferencialne izpite v
obsegu največ 6 KT.
če je kandidat končal študijski program za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe s področja družboslovne ali poslovne
informatike, ki spadajo v študijska področja družbene vede ter poslovne in upravne vede, mu pristojni organ fakultete na podlagi
pisne prošnje za prehod predpiše diferencialne izpite v obsegu največ 12 KT.
če je kandidat končal študijski program za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe iz ostalih strokovnih področij, ki spadajo
v študijska področja družbene vede ter poslovne in upravne vede, mu pristojni organ fakultete na podlagi pisne prošnje za prehod
predpiše diferencialne izpite v obsegu največ 30 KT.
če je kandidat končal študijski program za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe iz ostalih študijskih področij, mu pristojni
organ fakultete na podlagi pisne prošnje za prehod predpiše diferencialne izpite v obsegu največ 60 KT.
Vloge za prehode obravnava pristojni organ fakultete individualno na podlagi posredovane prošnje za prehod in ustrezne
dokumentacije.
V 3. letnik univerzitetnega študijskega programa Informatika v sodobni družbi se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so zaključili dva
letnika na drugem univerzitetnem študijskem programu. Pristojni organ fakultete na podlagi pisne prošnje za prehod kandidatu
predpiše obveznosti, ki jih mora opraviti do prijave teme diplomske naloge.
Vpisna mesta
Informatika v sodobni družbi UN (3. letnik) – program prve
stopnje

Redni

Izredni

10

-

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE INFORMATIKA V SODOBNI DRUŽBI
Trajanje študija
Študij traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Informatika v sodobni družbi se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit
v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Redni in izredni študij
Redni študij se izvaja po študijskem koledarju, ki ga določi Senat fakultete. Izredni študij se praviloma izvaja tako, da
se predavanja izvajajo v popoldanskem času ob delovnikih in sobotah dopoldne. Pri posameznem predmetu se oblike
neposrednega pedagoškega dela s študenti izvedejo v obsegu najmanj tretjine števila ur, predvidenega za redni študij.
Pri predmetih, kjer je kakovostna izvedba mogoča le, če je na voljo poln obseg predavanj in vaj, bodo izredni študentje
pridruženi rednim, predavanja in vaje pa bodo potekale ob popoldnevih oziroma izjemoma tudi ob sobotah dopoldne.
Če bo vpisanih manj kot 15 izrednih študentov, bodo pri večini predmetov izredni študentje pridruženi rednim, izvedba
študija pa bo ustrezno prilagojena.
Dodatne storitve in ponudba
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu vsem svojim študentom na njihovo željo nudi pomoč pri iskanju
nastanitve v času študija, pomoč pri iskanju zaposlitve, možnost za sodelovanje pri raziskovalnem delu, mentorstvo in
tutorstvo s strokovnim svetovanjem, obiske zunanjih predavateljev, kulturne prireditve in strokovne ekskurzije.
Fakulteta organizira uvodni teden imenovan FIŠ fest za vse študente, s katerim dvigujemo raven znanja v družbi s
ciljem višje kakovosti življenja in konkurenčnosti na ravni regije, države in Evrope. Študentom je tudi omogočen obisk
mednarodne znanstvene konference Informacijska družba in informacijska tehnologija, ki jo organizira fakulteta.
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu je članica programa IT Academy, ki omogoča dostop do širokega
nabora izobraževalnih programov in certifikatov, napredne učne vire, e-Learning tečaje za predavatelje in študente,
licenčno programsko opremo za laboratorije in učilnice ter širok nabor napotkov, od osnov računalništva do naprednega
programiranja in arhitekture. Fakulteta organizira tudi zimsko in poletno šolo. Za dodatne storitve se študenti odločijo
prostovoljno.
Vpisna mesta
Informatika v sodobni družbi – visokošolski strokovni
program

Redni

Izredni

60

30

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
VPIS V 2. LETNIK
Za vpis v 2. in 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga pošljejo na Fakulteto za informacijske študije v Novem
mestu od 1. do 17. septembra 2012.
Vpisni pogoji
Neposredno v 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Informatika v sodobni družbi se lahko vpiše, kdor je končal
višješolski strokovni program, sprejet po 1. 1. 1994, če izpolnjuje pogoje za vpis v visokošolski strokovni program. Pogoj za vpis v 2.
letnik je opravljena diploma višjega strokovnega študija. Vpisani študenti morajo do vpisa v 3. letnik opraviti diferencialne izpite v
obsegu največ 30 KT, ki izhajajo iz razlik med programi. Diferencialne izpite predpiše na podlagi pisne prošnje za vpis in ustreznih
dokazil pristojni organ fakultete.
V 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Informatika v sodobni družbi se lahko vpišejo tudi študenti, ki so
zaključili prvi letnik v drugem visokošolskem strokovnem študijskem programu. Pristojni organ fakultete na podlagi pisne prošnje za
prehod kandidatu predpiše obveznosti, ki jih mora kandidat opraviti do prijave teme diplomske naloge.
Vpisna mesta
Informatika v sodobni družbi VS (2. letnik) – program prve
stopnje

Redni

Izredni

10

20

VPIS V 3. LETNIK
Vpisni pogoji
Neposredno v 3. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Informatika v sodobni družbi se lahko vpiše:
a) kdor je končal višješolski študij, sprejet pred 1. 1. 1994. Prehod je možen, če kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v visokošolski
strokovni program. Pogoj za vpis v 3. letnik je diploma višješolskega študija. Vsi kandidati morajo do prijave teme diplomske
naloge opraviti diferencialne izpite iz izbranih predmetov 1. in 2. letnika, ki jih v skupnem obsegu največ 60 KT predpiše pristojni
organ fakultete na osnovi ugotovljenih razlik med programoma:
če je kandidat končal študijski program za pridobitev višješolske izobrazbe iz študijskih področij računalništva in informatike,
mu pristojni organ fakultete na podlagi pisne prošnje za prehod predpiše diferencialne izpite v obsegu največ 12 KT;
če je kandidat končal študijski program za pridobitev višješolske izobrazbe s področja družboslovne ali poslovne informatike,
ki spadajo v študijska področja družbene vede ter poslovne in upravne vede, mu pristojni organ fakultete na podlagi pisne
prošnje za prehod predpiše diferencialne izpite v obsegu največ 18 KT;
če je kandidat končal študijski program za pridobitev višješolske izobrazbe iz drugih področij, ki spadajo v študijska področja
družbene vede ter poslovne in upravne vede, mu pristojni organ fakultete na podlagi pisne prošnje za prehod predpiše
diferencialne izpite v obsegu največ 30 KT;
če je kandidat končal študijski program za pridobitev visokošolske izobrazbe iz ostalih študijskih področij, mu pristojni organ
fakultete na podlagi pisne prošnje za prehod predpiše diferencialne izpite v obsegu največ 60 KT;
b) diplomanti kateregakoli visokošolskega strokovnega in univerzitetnega programa, če izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski
strokovni program. Vsi kandidati morajo do prijave teme diplomske naloge opraviti diferencialne izpite iz izbranih predmetov 1.
in/ali 2. letnika, ki jih v skupnem obsegu največ 60 KT predpiše pristojni organ fakultete na osnovi ugotovljenih razlik med
programoma:
če je kandidat končal študijski program za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe iz študijskih področij računalništva in
informatike, mu pristojni organ fakultete na podlagi pisne prošnje za prehod predpiše diferencialne izpite v obsegu največ 6 KT;
če je kandidat končal študijski program za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe s področja družboslovne ali poslovne
informatike, ki spadajo v študijska področja družbene vede ter poslovne in upravne vede, mu pristojni organ fakultete na podlagi
pisne prošnje za prehod predpiše diferencialne izpite v obsegu največ 12 KT;
če je kandidat končal študijski program za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe iz drugih področij, ki spadajo v študijska
področja družbene vede ter poslovne in upravne vede, mu pristojni organ fakultete na podlagi pisne prošnje za prehod predpiše
diferencialne izpite v obsegu največ 30 KT;
če je kandidat končal študijski program za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe iz ostalih študijskih področij, mu
pristojni organ fakultete na podlagi pisne prošnje za prehod predpiše diferencialne izpite v obsegu največ 60 KT;
c) kandidati, ki so zaključili dva letnika na drugem visokošolskem strokovnem študijskem programu. Pristojni organ fakulteti na
podlagi pisne prošnje za prehod kandidatu predpiše obveznosti, ki jih mora opraviti do prijave teme diplomske naloge.
Vpisna mesta
Informatika v sodobni družbi VS (3. letnik) – program prve
stopnje

Redni

Izredni

10

15

FAKULTETA ZA UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE V NOVI GORICI
Kidričeva 9, 5000 Nova Gorica
Tel. (05) 333-00-80
Faks: (05) 333-00-81
E-pošta: referat@fuds.si
Spletna stran: www.fuds.si
Informativni mesti in informativni dnevi:

Nazaj na kazalo

Nova Gorica, Gregorčičeva 19, in Novo mesto, Univerzitetno
raziskovalno središče, Novi trg 5. Natančnejši podatki o informativnih
dnevih bodo objavljeni na spletni strani fakultete (www.fuds.si).

Za individualno svetovanje in informacije o študijskem programu lahko povprašate po telefonu, elektronski pošti ali pa
se oglasite na sedežu fakultete med uradnimi urami, ki so ob ponedeljkih, torkih, četrtkih in petkih od 9.00 do 11.00 ter
ob sredah od 14.30. do 16.30.
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici bo v študijskem letu 2012/2013 izvajala univerzitetni študijski
program prve stopnje Uporabne družbene študije.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Uporabne družbene študije se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov;
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo:
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Dodatne storitve in ponudba
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici vsem svojim študentom na njihovo željo nudi pomoč pri iskanju
nastanitve v času študija, pomoč pri iskanju zaposlitve, možnost mednarodnih izmenjav, možnost za sodelovanje pri
raziskovalnem delu, mentorstvo in tutorstvo s strokovnim svetovanjem, obiske zunanjih predavateljev, kulturne
prireditve, strokovne ekskurzije in različne brezplačne tečaje in delavnice. Fakulteta oktobra za vse študente organizira
uvodni teden, imenovan Fakultetni kažipot. Študenti tako na neformalen način spoznajo delovanje fakultete in njene
pedagoške delavce. Za dodatne storitve se študenti odločijo prostovoljno.
Vpisna mesta

-

Uporabne družbene študije – univerzitetni program
- Nova Gorica
- Ljubljana
- Novo mesto

Redni

Izredni

70
-

20
20
20

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
Za vpis v 2. in 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za uporabne družbene
študije v Novi Gorici od 1. do 17. septembra 2012.

VPIS V 2. LETNIK
Vpisni pogoji
Skladno s 6. členom Meril za prehode, ki jih je 18. 11. 2010 sprejel Svet Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu (v
nadaljnjem besedilu: merila NAKVIS) so prehodi možni med študijskimi programi:
1.
ki
ob
zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in
2.
med katerimi
se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju
ETIS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Skladno s 7. členom meril NAKVIS in na podlagi meril FUDŠ se v dodiplomski univerzitetni študijski program prve stopnje
Uporabne družbene študije lahko vpišejo diplomanti visokošolskega strokovnega programa, sprejetega po 1. 1. 1994, če izpolnjujejo
pogoje za vpis v univerzitetni program.
Brez diferencialnih izpitov se lahko vpišejo diplomanti sorodnih programov s področja družboslovnih, humanističnih, poslovnih,
upravnih in pravnih ved. Diplomanti drugih programov morajo opraviti diferencialne izpite v obsegu 12 KT iz predmetov Struktura
slovenske družbe in Družboslovna raziskovalna metodologija.
Če bo vpis omejen, bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno višješolskega programa.
Vpisna mesta
Uporabne družbene študije UN (2.
letnik) – program prve stopnje

Redni
Število vpisnih mest je omejeno s
številom vpisnih mest za 1. letnik.

Izredni
10

VPIS V 3. LETNIK
Vpisni pogoji
Skladno s 6. členom Meril za prehode, ki jih je 18. 11. 2010 sprejel Svet Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu (v
nadaljnjem besedilu: merila NAKVIS) so prehodi možni med študijskimi programi:
1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in
2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v
nadaljevanju ETIS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Skladno s 7. členom meril NAKVIS in na podlagi meril FUDŠ se v dodiplomski univerzitetni študijski program prve stopnje
Uporabne družbene študije lahko vpišejo:
- diplomanti višješolskega študijskega programa, sprejetega pred 1. 1. 1994;
brez diferencialnih izpitov se lahko vpišejo diplomanti sorodnih študijskih programov s področja družboslovnih, humanističnih,
poslovnih, upravnih in pravnih ved, vsi drugi pa morajo opraviti diferencialne izpite v obsegu 12 KT iz predmetov Družbena
teorija in Metode kvalitativne analize;
- diplomanti kateregakoli visokošolskega strokovnega ali univerzitetnega študijskega programa, če izpolnjujejo pogoje za vpis v
univerzitetni študijski program;
brez diferencialnih izpitov se lahko vpišejo diplomanti sorodnih študijskih programov s področja družboslovnih, humanističnih,
poslovnih, upravnih in pravnih ved, vsi drugi pa morajo opraviti diferencialne izpite v obsegu 24 KT.
Vpisna mesta
Uporabne družbene študije UN (3. letnik)
– program prve stopnje

Redni
Število vpisnih mest je omejeno s
številom vpisnih mest za 1. letnik.

Izredni
10

GEA COLLEGE – FAKULTETA ZA PODJETNIŠTVO

Nazaj na kazalo

Sedež: Kidričevo nabrežje 2, 6330 Piran
Referat: Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 588-13-00
Faks: (01) 568-82-13
E-pošta: dodiplomski@gea-college.si
Spletna stran: www.gea-college.si/fakulteta-za-podjetnistvo/
Informativni mesti:
Piran, Kidričevo nabrežje 2,
Ljubljana, Dunajska 156 (WTC – medetaža A).
Informativni dnevi za redni in izredni študij bodo organizirani v Ljubljani 10. februarja 2012 ob 10. in 15. uri ter 11.
februarja 2012 ob 10. uri.
Informacije o študijskem programu lahko kandidati dobijo po telefonu, elektronski pošti ali pa se oglasijo v referatu za
študentske in študijske zadeve na Dunajski 156 vsak delovnik med 9. in 12. uro.
Fakulteta za podjetništvo je samostojni visokošolski zavod. Izvaja visokošolski strokovni študijski program prve stopnje
Podjetništvo.
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE PODJETNIŠTVO
Trajanje študija
Študij traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Podjetništvo se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli
štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Za vpis tujcev v izredni študij, ki poteka v angleškem jeziku, je pogoj opravljen preizkus znanja iz angleškega jezika in
pozitivno ocenjen esej o podjetništvu.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Redni in izredni študij
Redni študij se izvaja po študijskem koledarju, ki ga določi Senat Fakultete za podjetništvo, izredni študij pa po
posebnem razporedu tako, da se pedagoški proces izvaja v popoldanskem času med tednom (od ponedeljka do sobote)
in ob sobotah v dopoldanskem času v okviru kadrovskih in prostorskih zmogljivosti fakultete. Pri posameznem
predmetu se oblike neposrednega pedagoškega dela s študenti izvedejo v obsegu do 40% števila ur, predvidenega za
redni študij.
Dodatne storitve in ponudba
Fakulteta za podjetništvo je za redne študente pripravila dodatne storitve, ki so vezane na razpisane študijske programe
in konkretno opredeljene v pogodbi o prevzemu študijskih obveznosti in plačilu dodatnih storitev za redni dodiplomski
študij podjetništva. Za dodatne storitve in ponudbo se študenti odločijo prostovoljno.
Vpisna mesta
Podjetništvo – visokošolski strokovni program
- Piran
- Ljubljana
- Maribor

Redni

Izredni

50
50
-

40
60
30

Redni študij v prvem letniku se bo izvajal le v Ljubljani, če bo v Piranu vpisanih manj kot 45 kandidatov.
Izredni študij v prvem letniku se bo izvajal, če bo vpisanih najmanj 30 študentov na posamezni lokaciji. Če bo na
posamezni lokaciji vpisanih manj kandidatov, se bo izvajal tam, kjer bo zadostno število prijav.

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
Prehodi med visokošolskimi strokovnimi programi prve stopnje
Študentom drugih visokošolskih strokovnih programov in sorodnih visokošolskih strokovnih programov prve stopnje: družbene vede
(ekonomija), poslovne in upravne vede (poslovanje, podjetništvo, management, trženje, finance, bančništvo, računovodstvo) določi
Senat fakultete oziroma Komisija za študentske in študijske zadeve manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo
diplomirati v programu Podjetništvo.
Prehodi med univerzitetnimi študijskimi programi in visokošolskimi študijskimi programi prve stopnje
Študentom drugih univerzitetnih študijskih programov in sorodnih univerzitetnih študijskih programov prve stopnje: družbene vede
(ekonomija), poslovne in upravne vede (poslovanje, podjetništvo, management, trženje, finance, bančništvo, računovodstvo) določi
Senat fakultete oziroma Komisija za študentske in študijske zadeve manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo
diplomirati v programu Podjetništvo.
VPIS V 2. LETNIK
Za vpis v 2. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Gea College - Fakulteto za
podjetništvo od 1. do 17. septembra 2012.
K prijavi je treba priložiti dokazila (spričevalo, potrdilo o zaključeni izobrazbi). O datumu vpisa in dodatnih dokazilih, ki jih bo treba
predložiti, bo fakulteta kandidate pisno obvestila.
Vpisni pogoji
Diploma višješolskega strokovnega programa po Zakonu o višješolskem strokovnem izobraževanju.
Kandidati iz ekonomsko poslovnega področja (Ekonomist, Poslovni sekretar, Komercialist, Računovodja, Turizem, Gostinstvo,
Poštni promet ipd.) bodo morali do vpisa v 3. letnik opraviti dva (2) diferencialna izpita 1. letnika iz predmetov Podjetništvo (7 KT)
in Računovodstvo (9 KT), skupaj 16 KT.
Kandidati iz drugih strokovnih področij bodo morali do vpisa v 3. letnik opraviti tri diferencialne izpite 1. letnika iz predmetov:
Podjetništvo (7KT), Ekonomika poslovanja (9 KT) in Računovodstvo (9 KT), skupaj 25 KT.
Predavanja in diferencialni izpiti bodo organizirani na fakulteti.
Senat fakultete oziroma komisija za priznavanje znanj in spretnosti študentu določi individualni predmetnik študijskega programa z
obsegom kreditnih točk za dokončane študija, pri čemer se upošteva predhodno opravljena izobraževanja in pridobljena znanja,
splošno in predmetno specifične kompetence študijskega programa in predmetnik študijskega programa.
Vpisna mesta
Podjetništvo VS (2. letnik) – program prve stopnje
- Piran
- Ljubljana
- Maribor

Redni

Izredni

20
20
-

20
20
20

VPIS V 3. LETNIK
Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Gea College - Fakulteto za
podjetništvo od 1. do 17. septembra 2012.
K prijavi je treba priložiti dokazila (spričevalo, potrdilo o zaključeni izobrazbo). O datumu vpisa in dodatnih dokazilih, ki jih bo treba
predložiti, bo fakulteta kandidate pisno obvestila.
Vpisni pogoji
Vpišejo se lahko diplomanti višješolskega študijskega programa, sprejetega pred letom 1994.
Kandidati iz ekonomsko poslovnega področja bodo morali med študijem opraviti dva (2) diferencialna izpita iz predmetov
Podjetništvo (7 KT) in Računovodstvo (9 KT), skupaj 16 KT.
Kandidati iz drugih strokovnih področij bodo morali med študijem opraviti tri diferencialne izpite iz predmetov: Podjetništvo (7 KT),
Ekonomika poslovanja (9 KT) in Računovodstvo (9 KT), skupaj 25 KT.
Vpišejo se lahko tudi študenti visokošolskih strokovnih programov ekonomskega in poslovnega področja ter sorodnih družboslovnih
področij (programi, sprejeti pred 11. 6. 2004), ki imajo opravljene študijske obveznosti prvih dveh letnikov v obsegu 120 KT.
Predavanja in diferencialni izpiti bodo organizirani na fakulteti.
Vpisna mesta
Podjetništvo VS (3. letnik) – program prve stopnje
- Piran
- Ljubljana
- Maribor

Redni

Izredni

20
20
-

20
20
20

MEDNARODNA FAKULTETA ZA DRUŽBENE IN POSLOVNE ŠTUDIJE
Mariborska 7, 3000 Celje
Tel.: (03) 425-82-40
Gsm: (031) 562-469
E-pošta: referat@mfdps.si
Spletna stran: www.mfdps.si
Informativni mesti in informativni dnevi za redni in izredni študij:
Celje, MFDPŠ, Mariborska 7
- 10. 2. 2012 ob 10.00 in 16.00
- 11. 2. 2012 ob 10.00
- 28. 2. 2012 ob 16.00
- 5. 6. 2012 ob 16.00
- 23. 8. 2012 ob 16.00
- 6. 9. 2012 ob 16.00
Maribor, II. Gimnazija, Trg Miloša Zidanška 1
- 5. 6. 2012 ob 18.00
- 23. 8. 2012 ob 18.00
- 6. 9. 2012 ob 18.00

Nazaj na kazalo

Dodatne informacije lahko kandidati dobijo tudi na sedežu fakultete, po telefonu ali po e-pošti.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE EKONOMIJA V SODOBNI DRUŽBI
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Ekonomija v sodobni družbi se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov,
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Kandidatom s poklicno maturo se priporoča, da opravijo izpit iz maturitetnega predmeta ekonomija.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Redni študij
Redni študij se izvaja praviloma vse dni v tednu, tako dopoldan kot popoldan.
Izredni študij
Izvedba izrednega študija se izvaja v obsegu približno 40 % kontaktnih ur rednega študija. Izredni študij se bo izvajal le,
če se bo vpisalo najmanj 20 študentov.
Vpisna mesta
Ekonomija v sodobni družbi – univerzitetni program

Redni
70

Izredni
20

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
Za vpis v 2. in 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga pošljejo na Mednarodno fakulteto za družbene in
poslovne študije od 1. do 17. septembra 2012.

VPIS V 2. LETNIK
Vpisni pogoji
V 2. letnik se lahko vpišejo:
diplomanti višješolskih strokovnih programov z ekonomskega in poslovnega področja, če izpolnjujejo pogoje za vpis v
univerzitetni študijski program prve stopnje;
študentje visokošolskih študijskih programov oziroma programov prve stopnje (ekonomskih, poslovnih, organizacijskih,
upravnih, pravnih in drugih družboslovnih področij), ki izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski program prve stopnje
Ekonomija v sodobni družbi in izpolnjujejo pogoje za vpis v 2. letnik v študijskem programu, v katerem so vpisani.
Če bo vpis omejen, bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno študija na višješolskem študiju oziroma predhodno opravljenem
visokošolskem strokovnem ali univerzitetnem študijskem programu oziroma študijskem programu prve stopnje.
Vpisna mesta
Ekonomija v sodobni družbi UN (2.
letnik) – program prve stopnje

Redni
Število vpisnih mest je omejeno s
številom vpisnih mest za 1. letnik.

Izredni
20

VPIS V 3. LETNIK
Vpisni pogoji
V 3. letnik se lahko vpišejo:
diplomanti višješolskega študijskega programa, sprejetega pred letom 1994 z ekonomskega in poslovnega področja;
študentje in diplomanti visokošolskih študijskih programov oziroma programov prve stopnje (ekonomskih, poslovnih,
organizacijskih, upravnih, pravnih in drugih družboslovnih področij), ki izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski
program prve stopnje Ekonomija v sodobni družbi in izpolnjujejo pogoje za vpis v 3. letnik v študijskem programu, v katerem so
vpisani.
Če bo vpis omejen, bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno študija na višješolskem študiju oziroma prej opravljenem
visokošolskem strokovnem ali univerzitetnem študijskem programu oziroma študijskem programu prve stopnje.
Vpisna mesta
Ekonomija v sodobni družbi UN (3.
letnik) – program prve stopnje

Redni
Število vpisnih mest je omejeno s
številom vpisnih mest za 1. letnik.

Izredni
20

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE POSLOVANJE V SODOBNI DRUŽBI
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Poslovanje v sodobni družbi se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v
kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Redni študij
Redni študij se izvaja praviloma vse dni v tednu, tako dopoldan kot popoldan.
Izredni študij
Izvedba izrednega študija se izvaja v obsegu približno 40 % kontaktnih ur rednega študija. Izredni študij se bo izvajal le,
če se bo vpisalo najmanj 20 študentov.
Vpisna mesta
Poslovanje v sodobni družbi – visokošolski strokovni
program

Redni

Izredni

70

20

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
Za vpis v 2. in 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga pošljejo na Mednarodno fakulteto za družbene in
poslovne študije od 1. do 17. septembra 2012.

VPIS V 2. LETNIK
Vpisni pogoji
V 2. letnik se lahko vpišejo:
diplomanti višješolskih strokovnih programov, sprejetih po 1. 1. 1994, z ekonomskega in poslovnega področja ter sorodnih
družboslovnih področij (npr. komercialist, računovodja, poslovni sekretar, turizem, gostinstvo …), če izpolnjujejo pogoje za vpis
v visokošolski strokovni študijski program prve stopnje;
študentje dodiplomskih študijskih programov (pred in po ZVIS 2004) ekonomskega, poslovnega in sorodnih družboslovnih
področij, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni študijski program prve stopnje in imajo najmanj toliko kreditnih
točk iz predhodnega izobraževanja, da izpolnjujejo pogoje za vpis v višji letnik;
diplomanti višjih šol drugih (nesorodnih) področij, ki morajo do vpisa v 3. letnik opraviti naslednje izpite: Osnove ekonomije,
Uvod v gospodarsko pravo in Osnove managementa.
Če bo vpis omejen, bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno študija na višješolskem študiju oziroma predhodno opravljenem
visokošolskem strokovnem ali univerzitetnem študijskem programu oziroma študijskem programu prve stopnje.
Vpisna mesta
Redni
Izredni
Poslovanje v sodobni družbi VS (2.
Število vpisnih mest je omejeno s
40
letnik) – program prve stopnje
številom vpisnih mest za 1. letnik.
VPIS V 3. LETNIK
Vpisni pogoji
V 3. letnik se lahko vpišejo:
diplomanti višješolskega študijskega programa, sprejetega pred letom 1994, z ekonomskega in poslovnega področja ter sorodnih
družboslovnih področij, če izpolnjujejo pogoje za vpis;
študentje dodiplomskih študijskih programov (pred in po ZVIS 2004) ekonomskega, poslovnega in sorodnih družboslovnih
področij, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni študijski program prve stopnje in imajo najmanj toliko kreditnih
točk iz predhodnega izobraževanja, da izpolnjujejo pogoje za vpis v višji letnik;
diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994, z drugih (nesorodnih) področij, ki morajo do zaključka
študija opraviti naslednje izpite: Osnove ekonomije, Uvod v gospodarsko pravo in Osnove managementa.
Če bo vpis omejen, bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno študija na višješolskem študiju oziroma prej opravljenem
visokošolskem strokovnem ali univerzitetnem študijskem programu oziroma študijskem programu prve stopnje.
Vpisna mesta
Poslovanje v sodobni družbi VS (3.
letnik) – program prve stopnje

Redni
Število vpisnih mest je omejeno s
številom vpisnih mest za 1. letnik.

Izredni
30

VISOKA ŠOLA ZA DIZAJN V LJUBLJANI

Nazaj na kazalo

Gerbičeva ulica 51, 1000 Ljubljana
Tel.: (059) 235-010,
Gsm: (031) 383-883 študentska pisarna
Faks: (059) 235-012
Spletna stran: www.vsd.si
Informativno mesto: Ljubljana, Vojkova cesta 63.
Šola izvaja visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Dizajn s smermi: Notranja oprema, Tekstilije in
oblačila ter Vizualne komunikacije.
Kraj izvajanja študijskega programa: Ljubljana (Vojkova cesta 63, Gerbičeva ulica 51), Dob pri Domžalah (Ulica 7.
avgusta 1a).
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE DIZAJN
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (6 semestrov) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Smeri študija
Visokošolski strokovni študijski program Dizajn ima tri smeri: Notranja oprema, Tekstilije in oblačila ter Vizualne
komunikacije.
Kandidati morajo v prijavi navesti smer študija!
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Dizajn se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli
štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus nadarjenosti za študij dizajna.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
uspeh pri preizkusu nadarjenosti
splošni uspeh pri splošni maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

90 % točk,
5 % točk,
5 % točk.

Preizkus nadarjenosti
Preizkus nadarjenosti za študij preverja naslednje sposobnosti kandidatov:
posluh za likovno in prostorsko dojemanje in izražanje,
čvrstost in trdnost konstrukcijske zasnove, kvaliteta likovne kompozicije, kvaliteta izvedbe in strukturna razgibanost,
posluh za oblikovanje, kreativne rešitve in umetniški pristop,
sposobnost opazovanja in vizualnega izražanja, risarske spretnosti.
Kandidati za vpis:
na smer Notranja oprema oddajo mapo z naslednjo vsebino: prostoročna risba (3 dela), barvna študija (3 dela),
risanje po spominu (1 delo), prostorska kompozicija (1 delo), asociacije in koncept (1 delo). Slike, risbe, načrti skupaj 9 del, ki naj bodo predstavljena na formatu A3 (risalni list) in zvezana v mapo, kandidati predstavijo na
ustnem delu preizkusa nadarjenosti;
na smer Vizualne komunikacije oddajo mapo z naslednjo vsebino: prostoročna risba (3 dela), barvne kompozicije
(3 dela), izbor drugih izdelkov, ki kažejo oblikovalsko nadarjenost ( npr. grafike, ilustracije, risbe, logotipi, plakati,
animacije, fotografije) (4 dela). Slike, risbe, načrti - skupaj 10 del. Prvi dve nalogi (6 del) naj bo predstavljenih na
formatu A3 (risalni list), druga dela so poljubna. Mapo z deli kandidati predstavijo na ustnem delu preizkusa
nadarjenosti;
na smer Tekstilije in oblačila oddajo mapo z naslednjo vsebino: prostoročna risba silhuete (3 dela), izbor drugih
izdelkov, ki kažejo oblikovalsko nadarjenost (npr. grafike, ilustracije, risbe, fotografije, kolekcije oblačil in tekstilnih
vzorcev) (7 del). Skupaj 10 del, ki naj bodo predstavljena na formatu A3 (risalni list) in zvezana v mapo, ki jo
kandidati predstavijo na ustnem delu preizkusa nadarjenosti;
Preizkus nadarjenosti za študij dizajna v prvem prijavnem roku bo od 3. do 7. julija 2012.

Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku na študijskem programu še prosta mesta, bo preizkus
nadarjenosti za študij dizajna v drugem prijavnem roku 10. do 12. septembra 2012.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v drugem prijavnem roku na študijskem programu še razpisana vpisna mesta,
bo preizkus nadarjenosti za študij dizajna v tretjem prijavnem roku 8. oktobra 2012.
Opravljeni preizkus velja samo za tekoče leto.
Izredni študij
V študijskem letu 2012/2013 bo organiziran izredni študij na vseh treh smereh. Kandidati za izredni študij morajo
izpolnjevati vse navedene vpisne pogoje. Šolnina bo določena v skladu z veljavnim cenikom.
Vpisna mesta
Dizajn – visokošolski strokovni program
- Notranja oprema
- Tekstilije in oblačila
- Vizualne komunikacije

Redni

Izredni

30
15
25

30
15
25

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
Za vpis v 2. in 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Visoko šolo za dizajn v Ljubljani od 1.
do 17. septembra 2012.
VPIS V 2. LETNIK
Pri prehodu v 2. letnik se kandidatom določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo nadaljevati študij na
visokošolskem strokovnem študijskem programu Dizajn. Do pristopa na izpite iz 2. letnika morajo opraviti diferencialne izpite iz
predmetov 1. letnika visokošolskega strokovnega programa Dizajn. Natančnejše informacije dobijo kandidati na šoli.
Vpisna mesta
Dizajn VS (2. letnik) – program prve stopnje
- Notranja oprema
- Tekstilije in oblačila
- Vizualne komunikacije

Redni

Izredni

5
5
5

-

VPIS V 3. LETNIK
Pri prehodu v 3. letnik se kandidatom določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo nadaljevati študij na
visokošolskem strokovnem študijskem programu Dizajn. Do pristopa na izpite iz 3. letnika morajo opraviti diferencialne izpite iz
predmetov 1. in 2. letnika visokošolskega strokovnega programa Dizajn. Natančnejše informacije dobijo kandidati na šoli.
Vpisna mesta
Dizajn VS (3. letnik) – program prve stopnje
- Notranja oprema
- Tekstilije in oblačila
- Vizualne komunikacije

Redni

Izredni

5
5
5

-

VISOKA ŠOLA ZA TEHNOLOGIJE IN SISTEME

Nazaj na kazalo

Na Loko 2, p.p. 111, 8000 Novo Mesto
Tel.: (07) 393-00-19
Faks: (07) 393-00-13
E-pošta: vites.referat@vs-nm.si
Spletna stran: www.vites.vs-nm.si
Informativno mesto in informativni dnevi: Na Loko 2
- 10. 2. 2012 ob 10.00 za redni študij in ob 16.00 za redni študij in izredni študij;
- 11. 2. 2012 ob 10.00 za redni in izredni študij
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE TEHNOLOGIJE IN SISTEMI
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Tehnologije in sistemi se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v
kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Način študija
Redni študij se izvaja po študijskem koledarju, ki ga določi Senat šole. Izredni študij se praviloma izvaja tako, da se
predavanja izvajajo v popoldanskem času ob delovnikih in ob sobotah dopoldan. Pri posameznem predmetu se oblike
neposrednega pedagoškega dela s študenti izvedejo v obsegu najmanj 1/3 števila ur, predvidenega za redni študij.
Vpisna mesta
Tehnologije in sistemi – visokošolski strokovni
program

Redni

Izredni

50

30

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
VPIS V 2. LETNIK
Za vpis v 2. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Visoko šolo za tehnologijo in sisteme
od 1. do 17. septembra 2012.
Vpisni pogoji
V 2. letnik se lahko vpišejo diplomanti višješolskega študija (po končanem višješolskem programu, sprejetim po 1. 1. 1994).
Diplomanti Višje strokovne šole za strojništvo se lahko vpišejo brez dodatnih študijskih obveznosti, diplomanti drugih programov pa
morajo med študijem opraviti diferencialne izpite.
Vpisna mesta
Tehnologije in sistemi VS (2. letnik) –
program prve stopnje

Redni
Število vpisnih mest je omejeno s
številom vpisnih mest za 1. letnik.

Izredni
20

VPIS V 3. LETNIK
Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Visoko šolo za tehnologijo in sisteme
od 1. do 17. septembra 2012.
Vpisni pogoji
V 3. letnik študija se lahko vpišejo diplomanti višješolskega študija (po končanem višješolskem programu, sprejetim po 1. 1. 1994).
Brez diferencialnih izpitov se lahko vpišejo diplomanti sorodnih programov (Fakulteta za strojništvo UL, Fakulteta za strojništvo
UM), diplomanti drugih programov pa morajo opraviti diferencialne izpite.
Natančnejše informacije dobijo kandidati na šoli.
Vpisna mesta
Tehnologije in sistemi VS (3. letnik) – program prve stopnje

Redni
-

Izredni
20

VISOKA ŠOLA ZA TEHNOLOGIJO POLIMEROV
Pod gradom 4, 2380 Slovenj Gradec
Tel.: (02) 620-47-68
Gsm: 070 892-270
Faks: (02) 620-47-69
E-pošta: referat@vstp.si
Spletna stran: www.vstp.si
Informativno mesto in informativni dnevi:

Nazaj na kazalo

Pod gradom 4
- 10. 2. 2012 ob 11.00 in 15.30
- 11. 2. 2012 ob 10.00
- 17. 8. 2012 ob 16.00

Informativni dnevi bodo organizirani tudi na drugih lokacijah. Datumi in kraji bodo objavljeni na spletni strani šole
www.vstp.si. Informacije o študijskem programu lahko kandidati dobijo po telefonu, elektronski pošti ali pa se vsak
delovnik oglasijo na naslovu Pod gradom 4, Slovenj Gradec med 8. in 15. uro.
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE TEHNOLOGIJA POLIMEROV
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Tehnologija polimerov se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v
kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Način študija
Visoka šola za tehnologijo polimerov izvaja redni in izredni študij. Redni študij se izvaja po študijskem koledarju, ki
ga določi Senat visoke šole, izredni študij pa poteka (prilagojeno zaposlenim študentom) po posebnem razporedu tako,
da se predavanja in vaje izvajajo praviloma ob koncu tedna, in sicer ob delovnikih popoldne in ob sobotah dopoldne.
Kraj izvedbe študija
Redni študij se izvaja le na sedežu šole v Slovenj Gradcu, medtem ko se izredni študij izvaja tudi v dislocirani enoti v
Ljubljani, ki ima sedež v Tehnološkem parku 19 in 20. Izredni študij se bo izvajal, če bo na posamezni lokaciji vpisanih
najmanj 15 študentov. Če se bo vpisalo manj kandidatov, se lahko upravni odbor visoke šole odloči, da se študij izvaja
v obliki individualnih konzultacij.
Vpisna mesta
Tehnologija polimerov – visokošolski strokovni
program
- Slovenj Gradec
- Ljubljana

Redni

Izredni

40
-

40
40

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
VPIS V 2. LETNIK
Za vpis v 2. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Visoko šolo za tehnologijo polimerov
od 1. do 17. septembra 2012.
Vpisni pogoji
Vpišejo se lahko:
diplomanti sorodnih višješolskih strokovnih programov po Zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju,
diplomanti sorodnih višješolskih študijskih programov, sprejetih pred 1. 1. 1994;
diplomanti sorodnih visokošolskih in univerzitetnih študijskih programov z ustreznega področja.
Kandidati morajo opraviti diferencialne izpite, ki izhajajo iz razlike med programoma. Natančne informacije dobijo v referatu za
študentske zadeve.

Vpisna mesta
Tehnologija polimerov VS (2. letnik) –
program prve stopnje

Redni

Izredni

30

30

VISOKA ŠOLA ZA UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE NOVO MESTO
Na Loko 2, p.p. 51, 8000 Novo mesto
Nazaj na kazalo
Tel.: (07) 393-00-20
Faks: (07) 393-00-13
E-pošta: referat@vs-nm.si
Spletna stran: www.vsup.vs-nm.si
Informativna mesta in informativni dnevi:
Novo mesto, Na Loko 2; 10. 2. 2012 ob 10.00 za redni študij in ob 16.00 za redni, izredni študij in študij na
daljavo, 11. 2. 2012 ob 10.00 za redni, izredni študij in študij na daljavo;
Ljubljana, Vodovodna 100; 10. 2. 2012 ob 16.30 za izredni študij in študij na daljavo in 11.2.2012 ob 10.00 za
izredni študij in študij na daljavo.
Šola izvaja visokošolska strokovna študijska programa prve stopnje Informatika v upravljanju in poslovanju ter
Upravljanje in poslovanje.
VISOKOŠOLSKA STROKOVNA ŠTUDIJSKA PROGRAMA PRVE STOPNJE
INFORMATIKA V UPRAVLJANJU IN POSLOVANJU
UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolska strokovna študijska programa Informatika v upravljanju in poslovanju ter Upravljanje in poslovanje se
lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali
splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu,
poklicni maturi oziroma splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Način študij
Šola bo izvajala redni in izredni študij.
Vpisna mesta

Upravljanje in poslovanje – visokošolski strokovni
program
- Novo mesto
- Ljubljana
Informatika v upravljanju in poslovanju – visokošolski
strokovni program
- Novo mesto
- Ljubljana

Redni

Izredni

100
-

75
75

60
-

35
35

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAMA PRVE STOPNJE
VPIS V 2. LETNIK
Za vpis v 2. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Visoko šolo za upravljanje in
poslovanje Novo mesto od 1. do 17. septembra 2012.
Vpisni pogoji
Diploma višješolskega strokovnega programa, sprejetega po 1. 1. 1994. Kandidati morajo do vpisa v 3. letnik opraviti diferencialne
izpite, ki izhajajo iz razlike med programoma. Natančne informacije dobijo kandidati v referatu za študentske zadeve.

Vpisna mesta
Redni

Izredni

Informatika v upravljanju in poslovanju
VS (2. letnik) – program prve stopnje
- Novo mesto
- Ljubljana
Upravljanje in poslovanje VS (2. letnik)
– program prve stopnje
- Novo mesto
- Ljubljana
- Maribor

Število vpisnih mest je omejeno s številom
vpisnih mest za 1. letnik.
Število vpisnih mest je omejeno s številom
vpisnih mest za 1. letnik.
-

20
20

15
15
20

VPIS V 3. LETNIK – INFORMATIKA V UPRAVLJANJU IN POSLOVANJU
Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Visoko šolo za upravljanje in
poslovanje Novo mesto od 1. do 17. septembra 2012.
Vpisni pogoji
Diploma višješolskega študija po programu, sprejetem pred 1. 1. 1994. Brez diferencialnih izpitov se lahko vpišejo diplomanti
sorodnih programov (EF Ljubljana, VEKŠ//EPF Maribor, VUŠ/FU Ljubljana, FDV Ljubljana, VŠOD/FOV Kranj, FRI Ljubljana, FE
Ljubljana, FERI Maribor). Diplomanti drugih šol bodo morali opraviti dodatne študijske obveznosti iz izbranih vsebin predmetov 1.
in 2. letnika. Natančne informacije dobijo kandidati v referatu za študentske zadeve.
Vpisna mesta
Redni

Izredni

Informatika v upravljanju in poslovanju
VS (3. letnik) – program prve stopnje
- Novo mesto
- Ljubljana

Število vpisnih mest je omejeno s številom
vpisnih mest za 1. letnik.
-

20
20

VPIS V 3. LETNIK – UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE
Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Visoko šolo za upravljanje in
poslovanje Novo mesto od 1. do 17. septembra 2012.
Vpisni pogoji
Diploma višješolskega študija po programu, sprejetem pred 1. 1. 1994. Brez diferencialnih izpitov se lahko vpišejo diplomanti
sorodnih programov (EF Ljubljana, VEKŠ//EPF Maribor, VUŠ/FU Ljubljana, VŠOD/FOV Kranj). Diplomanti drugih šol bodo
morali opraviti dodatne študijske obveznosti iz izbranih vsebin predmetov 1. in 2. letnika. Natančne informacije dobijo kandidati v
referatu za študentske zadeve.
Vpisna mesta
Upravljanje in poslovanje VS (3. letnik)
– program prve stopnje
- Novo mesto
- Ljubljana

Število vpisnih mest je omejeno s številom
vpisnih mest za 1. letnik.
-

50
15

VISOKA ŠOLA ZA VARSTVO OKOLJA

Nazaj na kazalo

Trg mladosti 2, 3320 Velenje
Tel.: (03) 898-64-10
E-pošta: info@vsvo.si
Spletna stran: http://vsvo.velenje.si/
Informativno mesto in informativni dnevi za redni in izredni študij: Trg mladosti 2, dekanat
- 10. 2. 2012 ob 10.00 in 15.00
- 11. 2. 2012 ob 10.00
- 24. 8. 2012 ob 16.00
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
VARSTVO OKOLJA IN EKOTEHNOLOGIJA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Varstvo okolja in ekotehnologija se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni
izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Redni in izredni študij
Redni študij se izvaja po študijskem koledarju, ki ga določi Senat šole, izredni študij pa je prilagojen zaposlenim
študentom in se praviloma izvaja v popoldanskem času ob delovnikih.
Vpisna mesta
Varstvo okolja in ekotehnologija – visokošolski
strokovni program

Redni

Izredni

50

50

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
VPIS V 2. LETNIK
Za vpis v 2. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Visoko šolo za varstvo okolja od 1. do
17. septembra 2012.
Vpisni pogoji
Komisija za študentske zadeve Visoke šole za varstvo okolja kandidatom določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če
želijo diplomirati v novem programu.
Kandidatom, ki imajo tri leta ustreznih delovnih izkušenj ali že opravljen strokovno in vsebinsko ustrezen program praktičnega
usposabljanja, se lahko (deloma) prizna opravljena študijska praksa.
Če bo kandidatov več kot razpisanih vpisnih mest, se kandidate izbere glede na uspeh oziroma se upošteva povprečna ocena
opravljenih študijskih obveznosti/izpitov.
Vpisna mesta
Redni
Varstvo okolja in ekotehnologija VS
(2. letnik) – program prve stopnje

Število vpisnih mest je omejeno s
številom vpisnih mest za 1. letnik.

Izredni
Število vpisnih mest je
omejeno s številom vpisnih
mest za 1. letnik.

VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE

Nazaj na kazalo

Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice
Tel.: (04) 586-93- 61
Faks: (04) 586-93-63
E-pošta: referat@vszn-je.si
Spletna stran: www.vszn-je.si
Informativno mesto: Spodnji Plavž 3.
V študijskem letu 2012/2013 bo šola izvajala študijski program prve stopnje Zdravstvena nega.
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v
kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Vsi kandidati, razen kandidatov z opravljenim zaključnim izpitom ali poklicno maturo v programu tehnik zdravstvene
nege, morajo pred začetkom rednih predavanj opraviti 100 ur propedevtičnega programa iz vsebin predmeta
zdravstvena nega.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi ali splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Zdravniško potrdilo
Izbrani kandidati morajo ob vpisu predložiti zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje del in nalog
diplomirane medicinske sestre oziroma diplomiranega zdravstvenika (obrazec DZS 8,204). Predhodne preventivne
zdravstvene preglede opravljajo dispanzerji medicine dela, prometa in športa v Sloveniji.
Vpisna mesta
Zdravstvena nega – visokošolski strokovni program

Redni
70

Izredni
60

VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO NOVO MESTO

Nazaj na kazalo

Na Loko 2, 8000 Novo mesto
Tel.: (07) 393-00-19
Faks: (07) 393-00-13
E-pošta: vsz.referat@vs-nm.si
Spletna stran: www.vsz.vs-nm.si
Informativno mesto in informativna dneva: Na Loko 2,
- 10. 2. 2012 ob 10.00 za redni študij ter ob 16.00 za redni in izredni študij,
- 11. 2. 2012 ob 10.00 za redni in izredni študij.
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v
kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Vsi kandidati, razen kandidatov z opravljenim zaključnim izpitom ali poklicno maturo v programih zdravstveni tehnik
ali tehnik zdravstvene nege, morajo pred začetkom predavanj opraviti 80-urni propedevtični program iz vsebin
predmeta zdravstvena nega.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi ali splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Zdravniško potrdilo
Izbrani kandidati morajo ob vpisu predložiti zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje del in nalog
diplomirane medicinske sestre oziroma diplomiranega zdravstvenika (obrazec DZS 8,204). Predhodne preventivne
zdravstvene preglede opravljajo dispanzerji medicine dela, prometa in športa v Sloveniji.
Izredni študij
Šola bo izvajala redni in izredni študij.
Vpisna mesta
Zdravstvena nega – visokošolski strokovni program

Redni
70

Izredni
70

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
Za vpis v 2. ali 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Visoko šolo za zdravstvo Novo mesto
od 1. do 17. septembra 2012.
V skladu z Merili za prehode med programi je možen prehod v program zdravstvena nega iz sorodnih študijskih programov iste
stopnje. Natančnejše informacije za nadaljevanje študija dobijo kandidati na spletni strani šole (www.vsz.vs-nm.si).
VPIS V 2. LETNIK
Vpisna mesta
Zdravstvena nega VS (2. letnik) –
program prve stopnje

Redni
Število vpisnih mest je omejeno s
številom vpisnih mest za 1. letnik.

Izredni

Redni
Število vpisnih mest je omejeno s
številom vpisnih mest za 1. letnik.

Izredni

3

VPIS V 3. LETNIK
Vpisna mesta
Zdravstvena nega VS (3. letnik) –
program prve stopnje

3

V 3. letnik se lahko vpišejo tudi diplomanti višješolskega strokovnega programa Zdravstvena nega (sprejetega pred 1. 1. 1994).
Če bo prijavljenih več kandidatov kot je razpisanih mest, bo pri izbiri upoštevana povprečna ocena opravljenih izpitov v predhodnem
študiju.

Vpisna mesta
Zdravstvena nega VS (3. letnik) – program prve stopnje

Redni
-

Izredni
10

VPISNA MESTA ZA NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
NA JAVNIH IN KONCESIONIRANIH SAMOSTOJNIH VISOKOŠOLSKIH
ZAVODIH
Nazaj na kazalo
(točka XIV splošnega dela Razpisa za vpis)
VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI
Pravo UN (2. letnik) – program prve stopnje
Pravo UN (3. letnik) – program prve stopnje
FAKULTETA ZA DRŽAVNE IN EVROPSKE ŠTUDIJE
Javna uprava UN (2. letnik) – program prve stopnje
FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU
Informatika v sodobni družbi UN (2. letnik) – program prve stopnje
Informatika v sodobni družbi UN (3. letnik) – program prve stopnje
Informatika v sodobni družbi VS (2. letnik) – program prve stopnje
Informatika v sodobni družbi VS (3. letnik) – program prve stopnje
FAKULTETA ZA UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE V NOVI
GORICI
Uporabne družbene študije UN (2. letnik) – program prve stopnje
Uporabne družbene študije UN (3. letnik) – program prve stopnje
GEA COLLEGE – FAKULTETA ZA PODJETNIŠTVO
Podjetništvo VS (2. letnik) – program prve stopnje
- Piran
- Ljubljana
- Maribor
Podjetništvo VS (3. letnik) – program prve stopnje
- Piran
- Ljubljana
- Maribor
MEDNARODNA FAKULTETA ZA DRUŽBENE IN POSLOVNE
ŠTUDIJE
Ekonomija v sodobni družbi UN (2. letnik) – program prve stopnje
Ekonomija v sodobni družbi UN (3. letnik) – program prve stopnje
Poslovanje v sodobni družbi VS (2. letnik) – program prve stopnje
Poslovanje v sodobni družbi VS (3. letnik) – program prve stopnje
VISOKA ŠOLA ZA DIZAJN V LJUBLJANI
Dizajn VS (2. letnik) – program prve stopnje
– Notranja oprema
– Tekstilije in oblačila
– Vizualne komunikacije
Dizajn VS (3. letnik) – program prve stopnje
– Notranja oprema
– Tekstilije in oblačila
– Vizualne komunikacije
VISOKA ŠOLA ZA TEHNOLOGIJE IN SISTEME
Tehnologije in sistemi VS (2. letnik) – program prve stopnje
Tehnologije in sistemi VS (3. letnik) – program prve stopnje
VISOKA ŠOLA ZA TEHNOLOGIJO POLIMEROV
Tehnologija polimerov VS (2. letnik) – program prve stopnje
VISOKA ŠOLA ZA UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE
Informatika v upravljanju in poslovanju VS (2. letnik) – program prve stopnje
- Novo mesto
- Ljubljana
Informatika v upravljanju in poslovanju VS (3. letnik) – program prve stopnje
- Novo mesto
- Ljubljana
Upravljanje in poslovanje VS (2. letnik) – program prve stopnje
- Novo mesto
- Ljubljana
Upravljanje in poslovanje VS (3. letnik) – program prve stopnje
- Novo mesto
- Ljubljana

Redni

Izredni

*
*

40
40

*

48

10
10
10
10

20
15

*
*

10
10

*
*
-

20
20
20

*
*
-

20
20
20

*
*
*
*

20
20
40
30

*
*
*

-

*
*
*

-

*
-

20
20

*

30

*
-

20
20

*
-

20
20

*
-

15
15

*
-

50
15

VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
VISOKA ŠOLA ZA VARSTVO OKOLJA
Varstvo okolja in ekotehnologija VS (2. letnik) – program prve stopnje
VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO NOVO MESTO
Zdravstvena nega VS (2. letnik) – program prve stopnje
Zdravstvena nega VS (3. letnik) – program prve stopnje
Zdravstvena nega VS (3. letnik) – program prve stopnje

* Število vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest za 1. letnik.

Redni

Izredni

*

*

*
*
-

3
3
10

VPISNA MESTA ZA VZPOREDNI ŠTUDIJ IN ŠTUDIJ DIPLOMANTOV NA
JAVNIH IN KONCESIONIRANIH SAMOSTOJNIH VISOKOŠOLSKIH
ZAVODIH
Nazaj na kazalo
(točka XIV splošnega dela Razpisa za vpis)
VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
EVROPSKA PRAVNA
FAKULTETA V NOVI GORICI
Pravo UN
FAKULTETA ZA DRŽAVNE IN
EVROPSKE ŠTUDIJE
Javna uprava UN
FAKULTETA ZA
INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V
NOVEM MESTU
Informatika v sodobni družbi UN
Informatika v sodobni družbi VS
FAKULTETA ZA UPORABNE
DRUŽBENE ŠTUDIJE V NOVI
GORICI
Uporabne družbene študije UN
GEA COLLEGE – FAKULTETA
ZA PODJETNIŠTVO
Podjetništvo VS
- Piran
- Ljubljana
- Maribor
MEDNARODNA FAKULTETA
ZA DRUŽBENE IN POSLOVNE
ŠTUDIJE
Ekonomija v sodobni družbi UN
Poslovanje v sodobni družbi VS
VISOKA ŠOLA ZA DIZAJN V
LJUBLJANI
Dizajn VS
- Notranja oprema
- Tekstilije in oblačila

Redni

Izredni

3

5

3

5

3

2

3

2

-

2

-

2

5

5

5

5

10

10

5
5
-

5
5
-

14

-

7
7

-

-

-

-

-

VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
- Vizualne komunikacije
VISOKA ŠOLA ZA
TEHNOLOGIJE IN SISTEME
Tehnologije in sistemi VS
VISOKA ŠOLA ZA
TEHNOLOGIJO POLIMEROV
Tehnologija polimerov VS
- Slovenj Gradec
VISOKA ŠOLA ZA
UPRAVLJANJE IN
POSLOVANJE
Informatika v upravljanju in
poslovanju VS
- Novo mesto
- Ljubljana
Upravljanje in poslovanje VS
- Novo mesto
VISOKA ŠOLA ZA VARSTVO
OKOLJA
Varstvo okolja in ekotehnologija VS
VISOKA ŠOLA ZA
ZDRAVSTVENO NEGO
JESENICE
Zdravstvena nega VS
VISOKA ŠOLA ZA
ZDRAVSTVO NOVO MESTO
Zdravstvena nega VS

Redni

Izredni

-

-

3

-

3

-

2

2

2

2

8

8

3
-

3

5

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VPISNA MESTA ZA SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA
IN TUJCE (DRŽAVLJANE DRŽAV NEČLANIC EVROPSKE UNIJE) NA
JAVNIH IN KONCESIONIRANIH SAMOSTOJNIH VISOKOŠOLSKIH
ZAVODIH
Nazaj na kazalo
(točka XI splošnega dela Razpisa za vpis)
VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
EVROPSKA PRAVNA
FAKULTETA V NOVI GORICI
Pravo UN
FAKULTETA ZA DRŽAVNE IN
EVROPSKE ŠTUDIJE
Javna uprava UN
FAKULTETA ZA
INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V
NOVEM MESTU
Informatika v sodobni družbi UN
Informatika v sodobni družbi VS
FAKULTETA ZA UPORABNE
DRUŽBENE ŠTUDIJE V NOVI
GORICI
Uporabne družbene študije UN
GEA COLLEGE – FAKULTETA
ZA PODJETNIŠTVO
Podjetništvo VS
- Piran
- Ljubljana
- Maribor
MEDNARODNA FAKULTETA
ZA DRUŽBENE IN POSLOVNE
ŠTUDIJE
Ekonomija v sodobni družbi UN
Poslovanje v sodobni družbi VS
VISOKA ŠOLA ZA DIZAJN V
LJUBLJANI
Dizajn VS
- Notranja oprema

Redni

Izredni

3

30

3

30

3

25

3

25

10

10

4
6

10

4

10

4

10

10

30

5
5
-

30*
-

14

-

7
7

-

8

-

3

-

VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
- Tekstilije in oblačila
- Vizualne komunikacije
VISOKA ŠOLA ZA
TEHNOLOGIJE IN SISTEME
Tehnologije in sistemi VS
VISOKA ŠOLA ZA
TEHNOLOGIJO POLIMEROV
Tehnologija polimerov VS
- Slovenj Gradec
VISOKA ŠOLA ZA
UPRAVLJANJE IN
POSLOVANJE
Informatika v upravljanju in
poslovanju VS
- Novo mesto
- Ljubljana
Upravljanje in poslovanje VS
- Novo mesto
VISOKA ŠOLA ZA VARSTVO
OKOLJA
Varstvo okolja in ekotehnologija VS
VISOKA ŠOLA ZA
ZDRAVSTVENO NEGO
JESENICE
Zdravstvena nega VS
VISOKA ŠOLA ZA
ZDRAVSTVO NOVO MESTO
Zdravstvena nega VS
*

Redni

Izredni

2
3

-

3

-

3

-

2

2

2

2

8

11
-

3
5

3
3
5

3

3

3

3

-

-

-

-

3

3

3

3

Študij se v celoti izvaja v angleškem jeziku.

VPISNA MESTA NA UNIVERZI V LJUBLJANI, UNIVERZI V MARIBORU,
UNIVERZI NA PRIMORSKEM, UNIVERZI V NOVI GORICI TER JAVNIH IN
KONCESIONIRANIH SAMOSTOJNIH VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH V
ŠTUDIJSKEM LETU 2012/2013
Nazaj na kazalo
UNIVERZA V LJUBLJANI
Visokošolski zavod/študijski program
AKADEMIJA ZA GLASBO
Glasbena umetnost – UN
Glasbena pedagogika – UN
AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM
IN TELEVIZIJO
Dramaturgija in scenske umetnosti – UN
Dramska igra – UN
Film in televizija – UN
- Filmska in televizijska režija
- Filmsko in televizijsko snemanje
- Filmska in televizijska montaža
Gledališka režija – UN
AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN
OBLIKOVANJE
Industrijsko in unikatno oblikovanje – UN
– Industrijsko oblikovanje
– Unikatno oblikovanje
Kiparstvo – UN
Konserviranje in restavriranje likovnih del – UN
Oblikovanje vizualnih komunikacij – UN
– Ilustracija
– Fotografija
– Grafično oblikovanje
– Interaktivno oblikovanje
Slikarstvo – UN
– Slikarstvo
– Grafika
– Video in novi mediji
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
Biotehnologija – UN
Kmetijstvo – agronomija – UN
Kmetijstvo – agronomija in hortikultura – VS
Biologija – UN
Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri – UN
Gozdarstvo – VS
Krajinska arhitektura – UN
Lesarstvo – UN
Tehnologije lesa in vlaknatih kompozitov – VS
Kmetijstvo - zootehnika – UN
Kmetijstvo – živinoreja – VS
Mikrobiologija – UN
Živilstvo in prehrana – UN
EKONOMSKA FAKULTETA
Univerzitetna poslovna in ekonomska šola – UN
Visoka poslovna šola – VS
- Ljubljana
- študijska središča zunaj Ljubljane
FAKULTETA ZA ARHITEKTURO
Arhitektura – EM
Urbanizem – UN

Redni
95
65
30

Izredni
30
30
-

Skupaj
125
95
30

34

-

34

6
12

-

6
12

4
4
4
4

-

4
4
4
4

107

13

120

30
8
6
6

3
2
1

33
8
8
7

5
7
10
5

1
1
2
1

6
8
12
6

18
6
6
705
50
60
75
70
40
40
30
45
75
50
50
50
70
850
530

1
1
40
40
600
200

18
7
7
745
50
60
75
70
40
40
30
45
115
50
50
50
70
1450
730

320
163
133
30

200
200
60
45
15

520
200
223
178
45

Visokošolski zavod/študijski program
FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE
Analitska politologija – UN
Analitska sociologija – UN
Družboslovna informatika – UN
Evropske študije – družboslovni vidiki – UN
Komunikologija – medijske in komunikacijske študije
– UN
Komunikologija – tržno komuniciranje in odnosi z
javnostmi – UN
Kulturologija – UN
Mednarodni odnosi – UN
Novinarstvo – UN
Politologija – analiza politik in javna uprava – UN
Politologija – obramboslovje – UN
Sociologija – kadrovski menedžment – UN
Družboslovna informatika – VS
FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO
Elektrotehnika – UN
Aplikativna elektrotehnika – VS
Multimedijske komunikacije – VS
- Nova Gorica
FAKULTETA ZA FARMACIJO
Farmacija – EM
Kozmetologija – UN
Laboratorijska biomedicina – UN
FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN
GEODEZIJO
Gradbeništvo – UN
Operativno gradbeništvo – VS
Vodarstvo in komunalno inženirstvo – UN
Geodezija in geoinformatika– UN
Tehnično upravljanje nepremičnin – VS
FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO
TEHNOLOGIJO
Biokemija – UN
Kemija – UN
Kemijsko inženirstvo – UN
Tehniška varnost – UN
Kemijska tehnologija – VS
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO
Pedagoška matematika – EM
Matematika – UN
Finančna matematika – UN
Praktična matematika – VS
Fizika – UN
Meteorologija z geofiziko – UN
Fizikalna merilna tehnika – VS
FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET
Tehnologija prometa – UN
Prometna tehnologija in transportna logistika – VS
Navtika – VS
Ladijsko strojništvo – VS
FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN
INFORMATIKO
Računalništvo in informatika – UN
Računalništvo in informatika – VS
FRI IN FMF
Računalništvo in matematika – UN

Redni
650
50
50
50
50

Izredni
175
-

Skupaj
825
50
50
50
50

50

25

75

50

25

75

50
50
50
50
50
50
50
460
150
240

25
25
25
25
25
-

75
75
75
50
75
50
75
460
150
240

70
225
145
40
40

.
-

70
225
145
40
40

390

-

390

160
100
50
40
40

-

160
100
50
40
40

400

95

495

40
100
70
70
120
460
40
80
70
50
120
40
60
200
30
90
50
30

35
60
75
20
30
10
15
80
15
30
20
15

40
100
70
105
180
535
40
80
70
70
150
50
75
280
45
120
70
45

300

-

300

150
150
40
40

-

150
150
40
40

Visokošolski zavod/študijski program
FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO
Socialno delo – UN
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
Strojništvo – UN
Strojništvo – VS
- Ljubljana
- Novo mesto
- Portorož
- Nova Gorica
- Celje
FAKULTETA ZA ŠPORT
Kineziologija – UN
Športna vzgoja – UN
Športno treniranje – UN
FAKULTETA ZA UPRAVO
Uprava – UN
Uprava – VS
- Ljubljana
- Sežana
- Žalec
FU IN FRI
Upravna informatika – UN
FILOZOFSKA FAKULTETA
Univerzitetni enopredmetni programi
Anglistika
Antični in humanistični študiji
Arheologija
Bibliotekarstvo in informatika
Etnologija in kulturna antropologija
Filozofija
Francistika z romanistiko
Geografija
Germanistika
Japonologija
Medjezikovno posredovanje
- usmeritev slovenščina-angleščina-nemščina
- usmeritev slovenščina-angleščina-francoščina
- usmeritev slovenščina-angleščina-italijanščina
Muzikologija
Pedagogika in andragogika
Primerjalna književnost in literarna teorija
Psihologija
Sinologija
Slovenistika
Sociologija kulture
Umetnostna zgodovina
Zahodnoslovanski študiji
Zgodovina
Univerzitetni dvopredmetni programi
Anglistika
Bohemistika
Etnologija in kulturna antropologija
Filozofija
Francistika
Geografija
Grški jezik, književnost in kultura
Italijanski jezik in književnost
Japonologija
Južnoslovanski študiji

Redni
100
100
720
300

Izredni
90
90
140
-

Skupaj
190
190

300
60
60
160
40
80
40
520
200

60
40
40
110
20
50
40
250
70

270
60
130
80
770
270

200
60
60
20
20
1394
857
50
12
35
60
50
30
25
50
45
20

100
40
40
271
150
3
5
12
10
15
5

300
100
100
20
20
1665
1007
50
15
40
60
50
42
35
65
45
25

40
20
20
30
60
20
60
40
60
40
30
20
40
537
70
20
30
60
50
50
12
50
10
40

15
5
30
5
5
20
10
5
5
121
5
24
20
15
3
10
5
5

55
20
20
35
90
25
60
45
80
50
35
25
40
658
70
25
30
84
70
65
15
60
15
45

Visokošolski zavod/študijski program
Kulture Vzhodne Azije
Latinski jezik, književnost in kultura
Nemcistika
Pedagogika in andragogika
Polonistika
Primerjalna književnost in literarna teorija
Primerjalno jezikoslovje
Primerjalno slovansko jezikoslovje
Rusistika
Slovakistika
Slovenistika
Sociologija
Splošno jezikoslovje
Španski jezik in književnost
Umetnostna zgodovina
Zgodovina
MEDICINSKA FAKULTETA
Medicina – EM
Dentalna medicina – EM
NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA
Geologija – UN
Geotehnologija in rudarstvo – UN
Geotehnologija in rudarstvo – VS
Inženirstvo materialov – UN
Metalurške tehnologije – VS
Načrtovanje tekstilij in oblačil – UN
Grafične in interaktivne komunikacije – UN
Oblikovanje tekstilij in oblačil – UN
Proizvodnja tekstilij in oblačil – VS
Grafična in medijska tehnika – VS
NTF IN EF
Gospodarsko geoinženirstvo – UN
PEDAGOŠKA FAKULTETA
Razredni pouk – UN
Socialna pedagogika – UN
Specialna in rehabilitacijska pedagogika – UN
Dvopredmetni učitelj – UN
- Biologija – Gospodinjstvo
- Biologija – Kemija
- Fizika – Kemija
- Fizika – Matematika
- Fizika – Računalništvo
- Fizika – Tehnika
- Gospodinjstvo – Kemija
- Matematika – Računalništvo
- Matematika – Tehnika
- Računalništvo – Tehnika
Likovna pedagogika – UN
Predšolska vzgoja – VS
PRAVNA FAKULTETA
Pravo – UN
TEOLOŠKA FAKULTETA
Teologija – EM
Teološke in religijske študije – UN
- Ljubljana
- Maribor
Teološke študije – univerzitetni dvopredmetni program
- Ljubljana

Redni
40
12
55
40
20
60
20
15
40
20
75
90
30
45
30
90
230
180
50
515
60
35
30
50
50
45
55
30
100
60
30
30
456
95
40
40

Izredni
5
3
20
5
5
5
5
10
5
20
10
5
22
5
30
100
30
30
40
165
30
30
30

Skupaj
45
15
55
60
25
65
25
20
50
25
95
100
35
67
35
120

30
30
10
30
8
8
15
45
15
15
30
45
320
320
168
50

15
60
160
160
80
20

30
30
10
45
8
8
15
45
15
15
30
105
480
480
248
70

50
30

20
20

70
50

40

20

60

615
60
35
30
80
80
45
55
30
100
100
30
30
621
125
70
70

Visokošolski zavod/študijski program
Teološke študije – skupni univerzitetni dvopredmetni
program (Maribor)
- povezave s Filozofsko fakulteto UM
- povezave s Fakulteto za naravoslovje in matematiko
UM
VETERINARSKA FAKULTETA
Veterinarstvo – EM
ZDRAVSTVENA FAKULTETA
Sanitarno inženirstvo – UN
Babištvo – VS
Zdravstvena nega – VS
Delovna terapija – VS
Fizioterapija – VS
Laboratorijska zobna protetika – VS
Ortotika in protetika – VS
Radiološka tehnologija - VS

Redni

Izredni

Skupaj

20

10

30

15

10

25

60
60
385
45
30
90
60
60
30
30
40

60
60
-

60
60
445
45
30
150
60
60
30
30
40

Redni
490
220
270

Izredni
140
70
70

Skupaj

650

80

730

60
100
80
30
60
120
100
100
110
30
50
30
85
40
45
120
50
70
380
60
40
60

40
40
30
30
20
20
60
-

60
100
80
30
60
160
100
140
110
30
50
30

80
40

20
-

100
40

60
40

40
-

100
40

230

30

260

30
100
100

30

30
100
130

UNIVERZA V MARIBORU
Visokošolski zavod/študijski program
EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA
Ekonomske in poslovne vede – UN
Poslovna ekonomija – VS
FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO,
RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
Elektrotehnika – UN
Računalništvo in informacijske tehnologije – UN
Informatika in tehnologije komuniciranja – UN
Telekomunikacije – UN
Medijske komunikacije – UN
Elektrotehnika – VS
Računalništvo in informacijske tehnologije – VS
Informatika in tehnologije komuniciranja – VS
FERI, FG, FS IN EPF
Gospodarsko inženirstvo – smer elektrotehnika – UN
Gospodarsko inženirstvo – smer gradbeništvo – UN
Gospodarsko inženirstvo – smer strojništvo – UN
FERI IN FS
Mehatronika – UN
Mehatronika – VS
FAKULTETA ZA ENERGETIKO
Energetika – UN
Energetika – VS
FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO
Gradbeništvo – UN
Prometno inženirstvo – UN
Arhitektura – UN
Gradbeništvo – VS
- Maribor
- Celje
Prometno inženirstvo – VS
- Maribor
- Celje
FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO
TEHNOLOHIJO
Kemija – UN
Kemijska tehnologija – UN
Kemijska tehnologija – VS

440
60
40
60

Visokošolski zavod/študijski program
FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN
BIOSISTEMSKE VEDE
Kmetijstvo – UN
Agronomija – okrasne rastline, zelenjava in poljščine –
VS
Biosistemsko inženirstvo – VS
Ekološko kmetijstvo – VS
Management v agroživilstvu in razvoj podeželja – VS
(Rakičan)
Vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo – VS
Živinoreja – VS
FAKULTETA ZA LOGISTIKO
Logistika sistemov – UN
Gospodarska in tehniška logistika – VS
FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN
MATEMATIKO
Univerzitetni programi prve stopnje
Biologija
Ekologija z naravovarstvom
Fizika
Matematika
Univerzitetni dvopredmetni programi prve stopnje
Izobraževalna biologija
Izobraževalna fizika
Izobraževalna kemija
Izobraževalna matematika
Izobraževalna tehnika
Izobraževalno računalništvo
FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE
Organizacija in management poslovnih in delovnih
sistemov – UN
Organizacija in management kadrovskih in
izobraževalnih sistemov – UN
Organizacija in management informacijskih sistemov –
UN
Organizacija in management poslovnih in delovnih
sistemov – VS
Organizacija in management kadrovskih in
izobraževalnih sistemov – VS
Organizacija in management informacijskih sistemov –
VS
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
Strojništvo – UN
Strojništvo – VS
Tehniško varstvo okolja - UN
Oblikovanje in tekstilni materiali – UN
Tehnologije tekstilnega oblikovanja – VS
FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE
Varstvoslovje – UN
Varnost in policijsko delo – VS
- Ljubljana
- Maribor
- Novo mesto
FVV IN FERI
Informacijska varnost – VS
FAKULTETA ZA TURIZEM
Turizem – UN
Turizem – VS

Redni

Izredni

Skupaj

260

-

260

35

-

35

40

-

40

40
30

-

40
30

40

-

40

40
35
250
100
150

115
40
75

40
35
365
140
225

250

-

250

155
40
40
25
50
95
30
20
45
35
25
35
375

360

155
40
40
25
50
95
30
20
45
35
25
35
735

50

50

100

50

50

100

50

50

100

75

70

145

75

70

145

75

70

145

380
100
150
30
30
70
140
60

30
30
360
60

410
100
180
30
30
70
500
120

80
40
40
120
60
60

150
100
50
40
40
80
40
40

230
100
50
80
80
200
100
100

Visokošolski zavod/študijski program
FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE
Zdravstvena nega – VS
FILOZOFSKA FAKULTETA
Univerzitetni enopredmetni programi
Germanistika
Psihologija
Slovenski jezik in književnost
Sociologija in interdisciplinarno družboslovje
Zgodovina
Univerzitetni dvopredmetni programi
Angleški jezik in književnost
Filozofija
Geografija
Madžarski jezik s književnostjo
Medjezikovne študije – angleščina
Medjezikovne študije - madžarščina
Medjezikovne študije – nemščina
Nemški jezik in književnost
Pedagogika
Slovenski jezik in književnost
Sociologija
Umetnostna zgodovina
Zgodovina
MEDICINSKA FAKULTETA
Splošna medicina – EM
PEDAGOŠKA FAKULTETA
Glasbena pedagogika – UN
Likovna pedagogika – UN
Razredni pouk – UN
Predšolska vzgoja – VS
Športno treniranje – VS
PRAVNA FAKULTETA
Pravo – UN

Redni
90
90
469
185
30
40
40
45
30
284
65
35
70
10
45
13
45
50
45
65
45
35
45
86
86
230
30
30
100
70
150
150

Izredni
90
90
53
53
30
20
15
20
20
90
45
45
100
100

Skupaj
180
180
522
185
30
40
40
45
30
337
95
35
70
10
45
13
45
70
45
80
65
35
65
86
86
320
30
30
100
115
45
250
250

Redni
213
175
15
15
15
15
30
40
15
15
15
38
15
15
30
15
400

Izredni
-

Skupaj
213
175
15
15
15
15
30
40
15
15
15
38
15
15
30
15
400

40
40

-

40
40

UNIVERZA NA PRIMORSKEM
Visokošolski zavod/študijski program
FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE
Univerzitetni programi
Dediščina Evrope in Sredozemlja
Geografija
Italijanistika
Kulturni študiji in antropologija
Medijski študiji
Medkulturno jezikovno posredovanje
Slovenistika
Sodobna kritična teorija in filozofija
Zgodovina
Univerzitetni dvopredmetni programi
Geografija
Italijanistika
Medijski študiji
Zgodovina
FAKULTETA ZA MANAGEMENT
Management – UN
- Koper
- Celje

Visokošolski zavod/študijski program
Management – VS
- Koper
- Celje
- Škofja Loka
FAKULTETA ZA MATEMATIKO,
NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE
TEHNOLOGIJE
Aplikativna kineziologija – UN
Biodiverziteta – UN
Bioinformatika – UN
Biopsihologija – UN
Matematika – UN
Matematika v ekonomiji in financah– UN
Računalništvo in informatika – UN
Sredozemsko kmetijstvo – UN
FAKULTETA ZA TURISTIČNE ŠTUDIJE TURISTICA
Turizem – UN
Management turističnih destinacij – VS
- Portorož
- Ljubljana
Mediacija v turizmu – VS
Management turističnih podjetij – VS
PEDAGOŠKA FAKULTETA
Edukacijske vede – UN
Razredni pouk – UN
Predšolska vzgoja – VS
- Koper
- Ptuj
- Slovenske Konjice
FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU
Prehransko svetovanje – dietetika – VS
Zdravstvena nega – VS
- Izola
- Nova Gorica

Redni

Izredni

Skupaj

140
100
80

-

140
100
80

325

-

325

45
35
30
65
40
30
50
30

-

45
35
30
65
40
30
50
30

220

55

275

50

-

50

60
60
50
165
45
60

30
25
180
-

60
30
60
75
345
45
60

60
145
40

60
60
60
75
30

120
60
60
220
70

60
45

45
-

105
45

Redni

Izredni

Skupaj

40

5

45

40
70
40
30
40
40
60
60

5
10
5
5
7
7
-

45
80
45
35
47
47
60
60

30

10

40

30

10

40

UNIVERZA V NOVI GORICI
Visokošolski zavod/študijski program
FAKULTETA ZA APLIKATIVNO
NARAVOSLOVJE
Fizika I. stopnje – UN
FAKULTETA ZA HUMANISTIKO
Kulturna zgodovina – UN
Slovenistika – UN
FAKULTETA ZA ZNANOSTI O OKOLJU
Okolje – UN
POSLOVNO-TEHNIŠKA FAKULTETA
Gospodarski inženiring – VS
VISOKA ŠOLA ZA VINOGRADNIŠTVO IN
VINARSTVO
Vinogradništvo in vinarstvo – VS

JAVNI IN KONCESIONIRANI SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI

-

Visokošolski zavod/študijski program
EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI
GORICI
Pravo – UN
FAKULTETA ZA DRŽAVNE IN EVROPSKE
ŠTUDIJE
Javna uprava – UN
FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V
NOVEM MESTU
Informatika v sodobni družbi – UN
Informatika v sodobni družbi – VS
FAKULTETA ZA UPORABNE DRUŽBENE
ŠTUDIJE V NOVI GORICI
Uporabne družbene študije – UN
- Nova Gorica
- Ljubljana
- Novo mesto
GEA COLLEGE - FAKULTETA ZA
PODJETNIŠTVO
Podjetništvo – VS
- Piran
- Ljubljana
- Maribor
MEDNARODNA FAKULTETA ZA DRUŽBENE
IN POSLOVNE ŠTUDIJE
Ekonomija v sodobni družbi – UN
Poslovanje v sodobni družbi – VS
VISOKA ŠOLA ZA DIZAJN V LJUBLJANI
Dizajn – VS
- Notranja oprema
- Tekstilije in oblačila
- Vizualne komunikacije
VISOKA ŠOLA ZA TEHNOLOGIJO IN
SISTEME
Tehnologije in sistemi – VS
VISOKA ŠOLA ZA TEHNOLOGIJO
POLIMEROV
Tehnologija polimerov– VS
- Slovenj Gradec
- Ljubljana
VISOKA ŠOLA ZA UPRAVLJANJE IN
POSLOVANJE NOVO MESTO
Upravljanje in poslovanje – VS
- Novo mesto
- Ljubljana
Informatika v upravljanju in poslovanju – VS
-Novo mesto
-Ljubljana
VISOKA ŠOLA ZA VARSTVO OKOLJA
Varstvo okolja in ekotehnologija – VS
VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO NEGO
JESENICE
Zdravstvena nega – VS
VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO NOVO MESTO
Zdravstvena nega – VS

Redni

Izredni

Skupaj

70

50

120

70

50

120

70

50

120

70

50

120

95

30

125

35
60

30

35
90

70

60

130

70
-

20
20
20

90
20
20

100

130

230

50
50
-

40
60
30

90
110
30

140

40

70
70
70

20
20
70

140

30
15
25

30
15
25

60
30
50

50

30

80

50

30

80

40

80

120

40
-

40
40

80
40

160

220

380

100
-

75
75

175
75

60
50
50

35
35
50
50

95
35
100
100

70

60

130

70
70
70

60
70
70

130
140
140

REPUBLIKA SLOVENIJA
UNIVERZA V LJUBLJANI
Enoviti magistrski študijski programi druge stopnje EM
Univerzitetni študijski programi UN
Visokošolski strokovni študijski programi VS
UNIVERZA V MARIBORU
Enoviti magistrski študijski programi druge stopnje EM
Univerzitetni študijski programi UN
Visokošolski strokovni študijski programi VS
UNIVERZA NA PRIMORSKEM
Univerzitetni študijski programi UN
Visokošolski strokovni študijski programi VS
UNIVERZA V NOVI GORICI
Univerzitetni študijski programi UN
Visokošolski strokovni študijski programi VS
JAVNI IN KONCESIONIRANI SAMOSTOJNI
VISOKOŠOLSKI ZAVODI
Univerzitetni študijski programi UN
Visokošolski strokovni študijski programi VS
REPUBLIKA SLOVENIJA - SKUPAJ
Enoviti magistrski študijski programi druge stopnje EM
Univerzitetni študijski programi UN
Visokošolski strokovni študijski programi VS

Redni
10157
658
6524
2975
4905
86
2634
2185
1468
773
695
240
150
90

Izredni
2594
65
1394
1135
1678
513
1165
310
310
32
22
10

Skupaj
12751
723
7918
4110
6583
86
3147
3350
1778
773
1005
272
172
100

1055

940

1995

315
740
17825
744
10396
6685

180
760
5554
65
2109
3380

495
1500
23379
809
12505
10065

KORISTNE INFORMACIJE ZA BODOČE ŠTUDENTE

Nazaj na kazalo

INFORMACIJE O ŠTUDIJU
Informacije o študiju in študijskih programih kandidati dobijo na visokošolskem zavodu, ki izvaja študijski program (kontakti so
navedeni v razpisu).
Informacije o študiju in svetovanje pri kariernem načrtovanju nudijo tudi karierni centri, organizirani v okviru visokošolskih
zavodov.
Informacije o poklicih, zaposlitvenih možnostih in drugih značilnostih trga dela ter možnost individualnega kariernega svetovanja, ki
vključuje ugotavljanje interesov, sposobnosti in drugih osebnostnih lastnosti, nudi Center za informiranje in poklicno svetovanje
(CIPS) Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (http://www.ess.gov.si/ncips).

PRIJAVNO-SPREJEMNI POSTOPEK ZA VPIS
Prijavno-sprejemni postopek za vpis na javne in koncesionirane visokošolske zavode za prvi in drugi prijavni rok vodijo:
Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze v Ljubljani, p. p. 524, 1001 Ljubljana, telefon: (01) 241-85-02, (01)
241-85-55, e-pošta: vpis@uni-lj.si, spletna stran: http://www.vpis.uni-lj.si (Opomba: Vodi tudi postopke za Univerzo na
Primorskem ter javne in koncesionirane samostojne visokošolske zavode).
Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze v Mariboru, p. p. 246, 2001 Maribor, telefon: (02) 235-52-61, (02)
235-52-64, (02) 235-52-63, e-pošta: vpis@uni-mb.si, spletna stran: http://vpis.uni-mb.si/.
Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze v Novi Gorici, Vipavska 13, 5000 Nova Gorica, telefon: (05) 33152-34, e-pošta: studentska.pisarna@ung.si, spletna stran: http://www.ung.si/si/studijski-programi/prijavno-info-sluzba/.
Prijavno-sprejemni postopek za tretji prijavni rok poteka neposredno na visokošolskih zavodih.
Prijavno-sprejemni postopek za vpis na nekoncesionirane zasebne samostojne visokošolske zavode vodijo posamezni visokošolski
zavodi.
Prijavno-sprejemni postopek za vpis v višje strokovne šole poteka v skladu z razpisom za vpis v višje strokovno izobraževanje preko
Višješolske prijavne službe, Pot na Lavo 22, 3000 Celje, e-pošta: vispris@guest.arnes.si, spletna stran: http://vps.vss-ce.com/VPS/.

BIVANJE ŠTUDENTOV
Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko
leto 2012/2013 bo objavljen na nacionalnem spletnem portalu eVŠ na naslovu www.visokosolstvo.si in študentskih domov do 31.
maja 2012. Prijavno-izbirni postopek vodijo pisarne za študentske domove:
Visokošolsko središče v Ljubljani, Študentski domovi v Ljubljani, Pisarna za študentske domove, e-pošta:
studentski.domovi@siol.net, spletna stran: http://www.stud-dom-lj.si.
Visokošolsko središče v Mariboru, Univerza v Mariboru, Študentski domovi, Pisarna za študentske domove, e-pošta:
umsd@uni-mb.si, spletna stran: http://www.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=222.
Visokošolsko središče v Kopru, Univerza na Primorskem, Študentski domovi, Pisarna za študentske domove, e-pošta:
studentski.domovi@upr.si, spletna stran: http://www.sd.upr.si.
Visokošolsko središče v Kranju, Dijaški in študentski dom Kranj, Pisarna za študentske domove, e-pošta:
urska.bizjak3@guest.arnes.si, spletna stran: http://www.dsd-kranj.si.

ŠTIPENDIJE
Za informacije o štipendijah se obrnite na Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000
Ljubljana, telefon: (01) 434-10-81, e-pošta: info@sklad-kadri.si, spletna stran: http://www.sklad-kadri.si/.
Sklad je osrednja institucija izvajanja štipendijske politike v Republiki Sloveniji, ki dodeljuje študentom štipendije in kredite za
študij doma in v tujini. Na svoji spletni strani na enem mestu predstavlja različne možnosti štipendiranja v Sloveniji, ki so na voljo
študentom: Zoisove štipendije, kadrovske štipendije, državne štipendije, štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovencev po svetu,
štipendije za izobraževanje v tujini, kot tudi razpise drugih institucij (štipendije državnih organov, občinske štipendije).
Informacije o možnostih finančnih pomoči za opravljanje dela študijskih obveznosti v tujini študentje lahko dobijo na spletni strani
http://www.cmepius.si Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, ki
koordinira podprogram ERASMUS (v okviru programa Vseživljenjsko učenje), program CEEPUS in objavlja informacije o drugih
možnostih financiranja študija v tujini.

PREHRANA IN PREVOZI
Informacije o subvencioniranju študentske prehrane so objavljene na spletni strani http://www.studentska-prehrana.si.
Informacije o subvencioniranju prevoza študentov so objavljene na spletni strani http://www.mvzt.gov.si/prevozistudentov.

