KAZALO
NEKONCESIONIRANI ZASEBNI SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI
Akademija za ples (AP)
Doba fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (DOBA Fakulteta)
Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici (EVRO-PF)
Evropsko središče Maribor (ESM)
Fakulteta za industrijski inženiring (FINI NM)
Fakulteta za komercialne in poslovne vede (FKPV)
Fakulteta za medije (FaM)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (FOŠ)
Fakulteta za poslovne in upravne vede Novo mesto (FPUV Novo mesto)
Fakulteta za poslovne vede (FPV)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (FUDŠ)
Gea College - Fakulteta za podjetništvo (GEA COLLEGE - FP)
IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana (VŠPI)
Šola za risanje in slikanje (VŠRS)
Visoka gospodarska šola (VGŠ)
Visoka poslovna šola Erudio (VPŠ ERUDIO)
Visoka šola za poslovne vede (VŠPV)
Visoka šola za računovodstvo (VŠR)
Visoka šola za storitve v Ljubljani (VIST)
Visoka šola za tehnologijo polimerov (VŠTP)
Visoka šola za trajnostni turizem (VŠTT)
Visoka šola za zdravstvene vede (VŠZV)
Visoka zdravstvena šola v Celju (VZŠCE)

VPISNA MESTA NA NEKONCESIONIRANIH ZASEBNIH SAMOSTOJNIH VISOKOŠOLSKIH
ZAVODIH V ŠTUDIJSKEM LETU 2012/2013
KORISTNE INFORMACIJE ZA BODOČE ŠTUDENTE

NEKONCESIONIRANI ZASEBNI SAMOSTOJNI
VISOKOŠOLSKI ZAVODI
V tem delu razpisa so objavljeni razpisi dodiplomskih študijskih programov zasebnih samostojnih
visokošolskih zavodov. Ti študijski programi niso koncesionirani – to pomeni, da se tako za redni kot za
izredni študij plačuje šolnina.
Objavljeni so študijski programi, ki so že vpisani v razvid visokošolskih zavodov in tako izpolnjujejo
zakonske pogoje za izvajanje. Vse podatke o informativnih dnevih, rokih prijave in prijavnih obrazcih
najdete pri posameznem visokošolskem zavodu oziroma študijskem programu.

OPOZORILO
PRIJAVNIH OBRAZCEV ZA VPIS V ŠTUDIJSKE PROGRAME,
NAVEDENE V TEM DELU, NE POŠILJAJTE VISOKOŠOLSKIM
PRIJAVNO-INFORMACIJSKIM SLUŽBAM, AMPAK NEPOSREDNO
NA AKADEMIJO, FAKULTETO OZIROMA VISOKO ŠOLO, KAMOR
SE ŽELITE VPISATI!
Visokošolski zavodi, navedeni v tem delu, lahko do 1. oktobra 2012 razpišejo še dodatne študijske programe,
če bodo do tedaj vpisani v razvid visokošolskih zavodov. Ravno tako lahko do 1. oktobra 2012 razpišejo
javnoveljavne študijske programe zasebni samostojni visokošolski zavodi, ki v tem delu razpisa niso
vključeni, pa bodo do takrat izpolnjevali pogoje za izvajanje dejavnosti. Za več informacij se obrnite
neposredno na visokošolski zavod.
Razvid visokošolskih zavodov je evidenca akreditiranih visokošolskih zavodov v Republiki Sloveniji in
njihovih študijskih programov, ki vodijo do javnoveljavne izobrazbe. Vodi ga Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost
in
tehnologijo.
Objavljen
je
na
spletni
strani
http://www.mvzt.gov.si/si/delovna_podrocja/visoko_solstvo/razvid_visokosolskih_zavodov/. Po 1. marcu 2012 pa
bo dostopen na nacionalnem spletnem portalu o visokem šolstvu na naslovu www.visokosolstvo.si.

AKADEMIJA ZA PLES

nazaj na kazalo

Štihova 7, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 430-82-40
Faks: (01) 430-82-45
Gsm: 031 664-222
Informativno mesto: Štihova 7.
Akademija izvaja visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Ples, koreografija s smermi: Družabni ples,
Tekmovalni ples standardni in latinskoameriški, Džez in Sodobni ples. Diplomanti dobijo strokovni naslov diplomirani
plesalec koreograf (VS)/diplomirana plesalka koreografinja (VS), okrajšava: dipl. ples. kor. (VS).
Kraj izvajanja študijskega programa: Ljubljana (Štihova 7).
Prijava za vpis
Kandidati za vpis se na razpis prijavijo v treh rokih.
1. prijavni rok: od 13. 2. 2012 do 31. 5. 2012
2. prijavni rok: od 16. 8. 2012 do 31. 8. 2012
3. prijavni rok: od 1. 10. 2012 do 5. 10. 2012
Način prijave
Kandidati dobijo prijavo na spletni strani, kjer jo izpolnijo, natisnejo in jo skupaj z dokazili pošljejo na naslov:
Akademija za ples
Štihova 7
1000 Ljubljana.
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE PLES, KOREOGRAFIJA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (6 semestrov) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Smeri študija
Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Ples, koreografija ima smeri: Družabni ples, Tekmovalni ples
standardni in latinskoameriški, Džez in Sodobni ples.
Kandidati morajo v prijavi navesti smer študija!
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Ples, koreografija se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v
kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus umetniške nadarjenosti z zagovorom portfelja, ki ga Akademija za ples
izvede skladno s posebnim pravilnikom.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
uspeh pri preizkusu umetniških nadarjenosti in psihofizičnih sposobnosti
splošni uspeh pri splošni maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

70 % točk,
10 % točk,
20 % 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 1. maju 2012, lahko izda družinski - splošni zdravnik. Če ta meni, da je potrebno tudi mnenje zdravnika specialista,
mora biti priloženo tudi to.
Preizkus nadarjenosti
Kandidati morajo opraviti preizkus umetniške nadarjenosti z zagovorom portfelja, ki ga Akademija za ples izvede
skladno s posebnim pravilnikom.
Preizkus umetniške nadarjenosti v prvem prijavnem roku bo 7. julija 2012.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku še prosta mesta, bo preizkus umetniške nadarjenosti
v drugem prijavnem roku 1. septembra 2012.
Tretji rok preizkusa nadarjenosti bo 6. oktobra 2012.
Opravljeni preizkus umetniške nadarjenosti velja samo za tekoče leto.

Način študija
V študijskem letu 2012/2013 bo organiziran redni in izredni študij. Šolnina bo določena v skladu z veljavnim cenikom
Akademije za ples.
Vpisna mesta
Ples, koreografija – visokošolski strokovni program
- Družabni ples
- Tekmovalni ples standardni in latinskoameriški
- Džez
- Sodobni ples

Redni

Izredni

20
20
20
20

20
20
20
20

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
Za vpis v 2. oziroma 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 Akademijo za ples od 3. do 14.
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 Ples, koreografija. Do pristopa na izpite iz 2. letnika morajo opraviti diferencialne
izpite iz predmetov 1. letnika visokošolskega strokovnega programa Ples, koreografija. Natančnejše informacije dobijo kandidati na
Akademiji za ples.
Vpisna mesta
Ples, koreografija VS (2. letnik) – program prve stopnje
- Družabni ples
- Tekmovalni ples standardni in latinskoameriški
- Džez
- Sodobni ples

Redni

Izredni

5
5
5
5

5
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 Ples, koreografija. Do pristopa na izpite iz 3. letnika morajo opraviti diferencialne
izpite iz predmetov 1. in 2. letnika visokošolskega strokovnega programa Ples, koreografija. Natančnejše informacije dobijo
kandidati na Akademiji za ples.
Vpisna mesta
Ples, koreografija VS (3. letnik) – program prve stopnje
- Družabni ples
- Tekmovalni ples standardni in latinskoameriški
- Džez
- Sodobni ples

Redni

Izredni

5
5
5
5

5
5
5
5

DOBA FAKULTETA ZA UPORABNE POSLOVNE IN DRUŽBENE
ŠTUDIJE MARIBOR
nazaj na kazalo
Prešernova ulica 1, 2000 Maribor
Tel.: (02) 228-38-90
Faks: (02) 228-38-61
E-pošta: fakulteta@doba.si
Spletna stran: www.fakulteta.doba.si
Sedež fakultete in DE:
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor, Prešernova ulica 1, 2000 Maribor;
DE Ljubljana, Euro šola Ljubljana, Litostrojska 40, 1000 Ljubljana,
DE Beograd.
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor izvaja visokošolske študijske programe prve stopnje
Poslovanje, Marketing, Poslovna administracija, Organiziranje in menedžment socialnih dejavnosti ter Menedžment
vseživljenjskega izobraževanja. Programi so objavljeni na spletni strani www.fakulteta.doba.si.
Prijavni roki
Kandidati za vpis se na razpis prijavijo v treh rokih:
1. prijavni rok: od 1. 2. 2012 do 30. 6. 2012,
2. prijavni rok: od 21. 8. 2012 do 7. 9. 2012,
3. prijavni rok: bo razpisan, če bodo ostala (še) prosta vpisna mesta in bo trajal od 14. 9. 2012 do 10. 10. 2012 oziroma
do zapolnitve prostih mest.
Način prijave
Prijavo in dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev kandidati v prvem roku pošljejo na naslov:
Doba Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor
Prešernova ulica 1
2000 Maribor.
Obrazec za prijavo je dostopen na spletni strani www.fakulteta.doba.si.
Informativni dnevi
Informativni dnevi bodo potekali v Mariboru na sedežu šole, v Ljubljani (Euro šola Ljubljana) in v vseh študijskih
središčih:
v četrtek, 2. februarja 2012 ob 17.00 (za izredni študij in študij na daljavo/e-študij),
v petek, 10. februarja 2012 ob 10.00 (za redni študij, izredni študij in študij na daljavo/e-študij) in ob 17.00 (za
izredni študij in študij na daljavo/e-študij),
v soboto, 11. februarja 2012 ob 11.00 (za redni študij, za izredni študij in študij na daljavo/e-študij),
vsak drugi četrtek v mesecu.
Način in trajanje študija
redni način študija traja tri leta,
izredni način študija traja tri leta,
študij na daljavo/e-študij traja tri leta.
Za vpisane v 2. letnik po Merilih za prehode traja študij dve leti, za vpisane v 3. letnik po Merilih za prehode traja študij
eno leto.
Redni študij
Študenti se udeležujejo predavanj, seminarskih in laboratorijskih vaj (pri vajah je obvezna 80-odstotna prisotnost) ter v
tretjem letniku opravijo 8 tednov strokovne prakse v podjetju. Študij je podprt z informacijsko tehnologijo (e-portal, eindeks, e-referat, e-poštni predal, SMS sporočila). Učenje tujega jezika je multimedijsko podprto.
Izredni študij
Organizacijsko, po obsegu ter časovno je prilagojen zaposlenim študentom. Študenti se udeležujejo predavanj,
seminarskih in laboratorijskih vaj (pri vajah je obvezna 80-odstotna prisotnost) ter v tretjem letniku opravijo 8 tednov
strokovne prakse v podjetju.
Program izvajamo modularno, predavanja in vaje potekajo praviloma 2- do 3-krat tedensko. Hkrati poteka praviloma le
en predmet. Študij je podprt z informacijsko tehnologijo (e-portal, e-indeks, e-referat, e-poštni predal, SMS sporočila).
Učenje tujega jezika je multimedijsko podprto.

Študij na daljavo/e-študij
Za boljšo dostopnost in fleksibilnost izvaja DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor tudi študij
na daljavo/e-študij. Študij na daljavo/e-študij je spletno podprt in poteka v virtualnem učnem okolju. Do gradiv, navodil
za delo in splošnih informacij dostopate v virtualnem učnem okolju prek interneta.
Ta oblika je namenjena tistim, ki želijo združiti svoje poklicno delo, družino, interesne dejavnosti in študij. Študirajo
doma, individualno ali v timu, sami določajo čas in ritem učenja. Pri študiju študente usmerja mentor. E-študenti bodo v
času študija imeli ustrezno pedagoško, tehnično in administrativno podporo.
Redni in izredni študij se izvajata na sedežu fakultete v Mariboru, študij na daljavo/e-študij pa se izvaja v virtualnem
učnem okolju.
Omejitve vpisa in merila za izbiro
V primeru večjega števila kandidatov od razpisanih vpisnih mest, bo sprejet sklep o omejitvi vpisa.
Če bo število kandidatov za vpis v 1. letnik presegalo število razpisanih mest, bodo kandidati izbrani glede na:
1. splošni uspeh pri zaključnem izpitu, splošni maturi oziroma poklicni maturi (izražen v točkah)
60%
2. splošna uspeha v 3. in 4. letniku srednje šole
40%
Kandidati, ki so ob zaključku štiriletnega srednješolskega izobraževanja prejeli diplomo, bodo izbrani glede na splošni
uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa za vpis po Merilih za prehode v 2. oziroma 3. letnik, bodo kandidati izbrani glede
na povprečno oceno višješolskega študija oziroma na predhodnem visokošolskem ali univerzitetnem študijskem
programu.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev
Kot dokazila o dokazovanju vpisnih pogojev v prijavno-sprejemnem postopku veljajo pri notarju ali upravnih enotah
overjene fotokopije spričeval in drugih zahtevanih dokumentov.
Dokazila za vpis v 1. letnik:
spričevalo o zaključnem izpitu, splošni maturi ali poklicni maturi,
spričevalo 3. in 4. letnika.
Dokazila za vpis v 2. in 3. letnik (nadaljevanje študija po Merilih za prehode):
diploma višješolskega programa,
potrdilo o opravljenih izpitih.
Kandidati, državljani Republike Slovenije in državljani članic držav 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 spričeval in odločbo o priznavanju oziroma odločbo o nostrifikaciji.
Izbirni postopek
Prvi prijavni rok
Kandidati bodo v program sprejeti, če ne bo sprejet sklep o omejitvi vpisa in bodo izpolnjevali splošne pogoje za vpis.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, se na seznam sprejetih uvrstijo kandidati z enakim številom točk kot jih je dosegel
zadnji, glede na število prostih vpisnih mest, določenih s sklepom o omejitvi vpisa. Kandidati bodo izbrani po merilih
za izbiro. Rezultati izbirnega postopka bodo znani do 2. 7. 2012. Vsak kandidat bo prejel sklep o rezultatih izbirnega
postopka.
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, za katere je tako odločeno v pritožbenem postopku.
Ti kandidati se uvrstijo med sprejete kandidate, če dosežejo najmanj tolikšno število točk kot zadnji uvrščeni kandidat s
seznama.
Kandidati s posebnimi potrebami se lahko na seznam sprejetih izjemoma uvrstijo ne glede na doseženo število točk, če
v prvem roku izbirnega postopka izpolnjujejo splošne pogoje za vpis v študijski program.
Kandidati zaprosijo za dodelitev statusa kandidata s posebnimi potrebami z individualno prošnjo, ki ji morajo priložiti
ustrezna dokazila. Prošnjo oddajo skupaj s prijavo za vpis. O dodelitvi statusa odloči pristojni organ in o tem pisno
obvesti kandidata. Prošnjo za dodelitev statusa kandidati pošljejo na isti naslov kot prvo prijavo.

Drugi prijavni rok
Na še prosta mesta se bo mogoče prijaviti z drugo prijavo obrazec (DOBA P2).
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, za katere je tako odločeno v pritožbenem postopku.
Tretji prijavni rok
Če bodo tudi po 9. 9. 2012 ostala prosta vpisna mesta, bo DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije do
zapolnitve prostih vpisnih mest oziroma najkasneje do 10. 10. 2021 sprejemala prijave kandidatov (obrazec DOBA P3),
ki izpolnjujejo vpisne pogoje.
Šolnina
Šola zaračunava šolnino za redni in izredni študij ter študij na daljavo/e-študij.
Podrobnejše informacije
Razpis je objavljen tudi na spletni strani www.fakulteta.doba.si.
Več informacij o razpisu za vpis dobijo kandidati na:
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor, Prešernova ulica 1, 2000 Maribor,
po telefonu (02) 228-38-90,
po elektronski pošti fakulteta@doba.si,
na spletni strani www.fakulteta.doba.si.
Dodatne brezplačne storitve in ponudba
Fakulteta nudi za študente dodatne storitve: svetovanje za študij, mentorstvo in tutorstvo študentom, psihološko in
karierno svetovanje, uvodni dan, uvodni teden, informacijska tehnologija (e-gradiva, e-indeks, e-referat, e-poštni predal,
SMS obveščanje), gostujoči slovenski in tuji predavatelji, poletna šola, uporaba knjižnice, Alumni klub, priznavanje
znanj.
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI PRVE STOPNJE
POSLOVANJE
MARKETING
POSLOVNA ADMINISTRACIJA
ORGANIZIRANJE IN MENEDŽMENT SOCIALNIH DEJAVNOSTI
MENEDŽMENT VSEŽIVLJENJSKEGA IZOBRAŽEVANJA
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 zbrani 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
Poslovanje – visokošolski strokovni program
- Maribor
- Slovenija
- Srbija
Marketing – visokošolski strokovni program
- Maribor
- Slovenija
Poslovna administracija – visokošolski
strokovni program
- Slovenija
Organiziranje in menedžment socialnih
dejavnosti – visokošolski strokovni program
- Maribor
- Slovenija
Menedžment vseživljenjskega izobraževanja
– visokošolski strokovni program
- Slovenija

Redni

Izredni

Izredni/e-študij

60
-

20
-

100
80

-

20
-

80

-

-

30

-

20
-

50

-

-

30

Za izvedbo rednega študija mora biti vpisanih vsaj 40 študentov.
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAMI PRVE STOPNJE
VPIS V 2. LETNIK
Pogoj za vpis v 2. letnik je zaključen višješolski program, sprejet po letu 1994.
V 2. letnik se lahko vpišejo tudi študentje dodiplomskih programov ki izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski ali univerzitetni
študijski program prve stopnje in izpolnjujejo pogoje za vpis. Imeti morajo vsaj toliko KT iz predhodnega izobraževanja, kolikor jih
potrebujejo za napredovanje po programu. Študentom se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati
v novem programu.
Vpisna mesta
Poslovanje VS (2. letnik) – program prve stopnje
- Maribor
- Slovenija
Marketing VS (2. letnik) – program prve stopnje
- Maribor
- Slovenija
Poslovna administracija VS (2. letnik) – program prve
stopnje
- Slovenija
Organiziranje in menedžment socialnih dejavnosti VS
(2. letnik) – program prve stopnje
- Maribor
- Slovenija
Menedžment vseživljenjskega izobraževanja VS (2.
letnik)
- Slovenija

Redni

Izredni

Izredni/e-študij

-

15
-

90

-

15
-

20

-

-

20

-

30
-

70

-

-

20

Študij se bo izvajal, če bo v posameznem letniku vpisanih vsaj 15 študentov.
VPIS V 3. LETNIK
Pogoj za vpis v tretji letnik je zaključen višješolski program, sprejet pred letom 1994.
V 3. letnik se lahko vpišejo študentje dodiplomskih programov, ki izpolnjujejo pogoje za vpis. Imeti morajo vsaj toliko KT iz
predhodnega izobraževanja, kolikor jih potrebujejo za napredovanje po programu. Študentom se določijo manjkajoče obveznosti, ki
jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.

Vpisna mesta
Poslovanje VS (3. letnik) – program prve stopnje
- Slovenija
- Srbija
Marketing VS (3. letnik) – program prve stopnje
- Maribor
- Slovenija
Poslovna administracija VS (3. letnik) – program prve
stopnje
- Slovenija
Organiziranje in menedžment socialnih dejavnosti VS
(3. letnik) – program prve stopnje
- Maribor
- Slovenija
Menedžment vseživljenjskega izobraževanja VS (2.
letnik)
- Slovenija

Redni

Izredni

Izredni/e-študij

-

-

40
30

-

15
-

15

-

-

15

-

30
-

40

-

-

20

Študij se bo izvajal, če bo v posameznem letniku vpisanih vsaj 15 študentov.

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.
Prijavni roki in vpis
1. prijavni rok: 10. 2. do 5. 3. 2012
2. prijavni rok: 22. do 29. 8. 2012
3. prijavni rok: 1. do 5. 10. 2012
Način prijave
Navodila glede oddaje prijave kandidati dobijo na fakulteti.
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI
INFRASTRUKTURE IN NEPREMIČNIN

PROGRAM

PRVE

STOPNJE

PRAVO

IN

MANAGEMENT

Trajanje študija
Študij traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Kraj izvajanja študijskega programa:
Ljubljana
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Pravo in management infrastrukture in 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 ali splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Izredni študij
Fakulteta organizira posebne oblike študija za izredne študente.
Vpisna mesta
Pravo in management infrastrukture in nepremičnin –
visokošolski strokovni program

Redni

Izredni

70

50

Redni

Izredni

3

30

Redni

Izredni

3

5

VPISNA MESTA ZA TUJE ŠTUDENTE
Pravo in management infrastrukture in nepremičnin –
visokošolski strokovni program
VPISNA MESTA ZA VZPOREDNI ŠTUDIJ
Pravo in management infrastrukture in nepremičnin –
visokošolski strokovni program

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 2. letnik se lahko vpišejo:
diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih po 1. 1. 1994, sorodnih študijskih področij (34 Poslovne in upravne vede,
38 Pravo, 46 Matematika in statistika, 58 Arhitektura in gradbeništvo), ki morajo do zaključka študija opraviti dva diferencialna
predmeta: Stvarno pravo (8 kt), Osnove prostorskega planiranja (6 kt);

diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih po 1. 1. 1994, nesorodnih študijskih področij, ki morajo do zaključka
študija opraviti tri diferencialne predmete: Stvarno pravo (8 kt), Osnove prostorskega planiranja (6 kt), Osnove managementa (6
kt);
diplomanti visokošolskih in univerzitetnih študijskih programov nesorodnih študijskih področij, ki morajo do zaključka študija
opraviti dva diferencialna predmeta: Stvarno pravo (8 kt), Osnove prostorskega planiranja (6 kt).
VPIS V 3. LETNIK
Vpisni pogoji
V 3 letnik se lahko vpišejo:
diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih pred 1. 1. 1994, sorodnih študijskih področij (34 Poslovne in upravne
vede, 38 Pravo, 46 Matematika in statistika, 58 Arhitektura in gradbeništvo), ki morajo do zaključka študija opraviti tri
diferencialne predmete: Stvarno pravo (8 kt), Osnove prostorskega planiranja (6 kt), Osnove managementa (6 kt);
diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih pred 1. 1. 1994, nesorodnih študijskih področij, ki morajo do zaključka
študija opraviti štiri diferencialne predmete: Stvarno pravo (8 kt), Osnove prostorskega planiranja (6 kt), Osnove managementa (6
kt), Gospodarsko pravo (6 kt);
diplomanti visokošolskih in univerzitetnih študijskih programov sorodnih študijskih področij (34 Poslovne in upravne vede, 38
Pravo, 46 Matematika in statistika, 58 Arhitektura in gradbeništvo), ki morajo do zaključka študija opraviti dva diferencialna
predmeta: Stvarno pravo (8 kt), Osnove prostorskega planiranja (6 kt).
Prehodi med visokošolskimi strokovnimi programi prve stopnje
Študentom drugih visokošolskih strokovnih programov in sorodnih visokošolskih strokovnih programov prve stopnje se določijo
manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
Prehodi med univerzitetnimi študijskimi programi in visokošolskimi študijskimi programi prve stopnje
Študentom drugih univerzitetnih študijskih programov in sorodnih univerzitetnih študijskih programov prve stopnje se določijo
manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
Vpisna mesta
Pravo in management
infrastrukture in nepremičnin VS
(2. letnik) – program prve stopnje
Pravo n management
infrastrukture in nepremičnin VS
(3. letnik) – program prve stopnje

Redni

Izredni

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

40

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

40

EVROPSKO SREDIŠČE MARIBOR (ESM)

nazaj na kazalo

Gosposka 1, 2000 Maribor
Tel.: +386 2 250-19-99
Faks: +386 2 250-19-98
E-pošta: info@esm.si, referat@esm.si
Spletna stran: http://www.esm.si/
Informativna mesta:
Maribor: Evropsko Središče Maribor (ESM), Gosposka ulica 1, 2000 Maribor
Murska Sobota: Evropsko Središče Maribor (ESM), Lendavska cesta 9, 9000 Murska Sobota
Ljubljana: HERA, Kržičeva ulica 7, 1000 Ljubljana
Evropsko središče Maribor bo v študijskem letu 2012/2013 izvajalo naslednje programe:
univerzitetni študijski program prve stopnje Ekoremediacije,
univerzitetni študijski program prve stopnje Finančne storitve,
univerzitetni študijski program prve stopnje Socialna gerontologija,
visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Fizioterapija,
visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Socialna gerontologija,
visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Upravljanje in vodenje poslovnih sistemov,
visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Zdravstvena nega.
Prijava za vpis
Kandidati za vpis v dodiplomske študijske programe se na razpis prijavijo v treh rokih.
Prvi prijavni rok
Prvi prijavni rok traja od 10. februarja do 12. marca 2012.
Kandidati za vpis se prijavijo s prijavnico Prijava na vpis, objavljeno na spletni strani http://esm.si/. Prijavnico morajo
natisniti in izpolniti ter jo podpisano skupaj z dokazili o izpolnjevanju vpisnih pogojev s priporočeno pošiljko poslati
na naslov:
Evropsko središče Maribor (ESM)
Gosposka ulica 1
2000 Maribor.
Seznam dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev bo naveden na prijavnici.
Kandidati pošljejo samo eno prijavnico, na kateri navedejo program/e Evropskega središča Maribor, v katere se želijo
vpisati in za katere izpolnjujejo oziroma bodo do rokov, objavljenih s tem razpisom, izpolnjevali pogoje za vpis.
Zadnji dan za oddajo prijave je 12. marec 2012.
Drugi prijavni rok
Drugi prijavni rok traja od 20. avgusta do 5. septembra 2012.
Podatki o še prostih vpisnih mestih za drugi prijavni rok bodo 20. avgusta 2012 objavljeni na spletni strani
http://www.esm.si/.
V drugem roku se na še prosta mesta lahko prijavijo kandidati, ki niso bili sprejeti v nobenega od v prvi prijavi
napisanih študijskih programov. Drugo prijavo lahko oddajo tudi tisti, ki niso oddali prve prijave za vpis.
Kandidati za vpis se prijavijo s prijavnico Prijava na vpis, objavljeno na spletni strani http://esm.si/. Prijavnico morajo
natisniti in izpolniti ter jo podpisano skupaj z dokazili o izpolnjevanju vpisnih pogojev s priporočeno pošiljko poslati
na naslov:
Evropsko središče Maribor (ESM)
Gosposka ulica 1
2000 Maribor.
Seznam dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev bo naveden na prijavnici.
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.
Zadnji dan za prijavo je 5. septembra 2012.
Tretji prijavni rok
Tretji prijavni rok traja od 1. do 8. oktobra 2012.
Visokošolski zavod bo v tretjem prijavnem roku sprejemal prijave kandidatov, ki bodo izpolnjevali vpisne pogoje za
programe, na katerih bodo ostala še prosta vpisna mesta tudi po izteku drugega roka.

Kandidati se prijavijo s pisno prijavnico, ki jo natisnejo in izpolnijo, ter jo podpisano, skupaj z dokazili o
izpolnjevanju vpisnih pogojev s priporočeno pošiljko pošljejo na naslov:
Evropsko središče Maribor (ESM)
Gosposka ulica 1
2000 Maribor.
V 3. prijavnem roku, kandidati pošljejo samo eno prošnjo, na kateri navedejo en študijski program Evropskega središča
Maribor, v katerega se želijo vpisati in za katerega izpolnjujejo pogoje za vpis.
Vpisna mesta
V tem razpisu je pri posameznem študijskem programu objavljeno razpisano število vpisnih mest za redni in izredni
študij, skupaj za državljane Republike Slovenije 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 prebivališče v Republiki Sloveniji.
Evropsko središče Maribor za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce razpisuje dodatno število prostih
vpisnih mest za 10% za redni študij in za 50% za izredni študij glede na število prostih vpisnih mest, ki so namenjena za
državljane Republike Slovenije in držav članic Evropske unije. Če ostanejo vpisna mesta za redni ali izredni študij za
državljane Republike Slovenije in držav članic Evropske unije nezasedena, se Slovenci brez slovenskega državljanstva
in tujci lahko vpisujejo tudi na ta prosta mesta.
Informativna dneva
Informativna dneva bosta v Murski Soboti:
v petek, 10. februarja 2012 ob 16.00,
v soboto, 11. februarja 2012 ob 10.00.
Lokacije dodatnih informativnih dni bodo objavljene naknadno na spletni strani http://www.esm.si/.
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.
Kandidati lahko informacije o študijskih programih dobijo tudi po telefonu 040/239 727 in po elektronski pošti
referat@esm.si.
Omejitev vpisa in merila za izbiro
Če bo število prijavljenih kandidatov večje od razpisanega števila vpisnih mest, bo visokošolski zavod sprejel sklep o
omejitvi vpisa.
Kandidati bodo izbrani glede na merila, ki so pri vsakem študijskem programu posebej navedena (informacije se
nahajajo tudi na spletni strani http://www.esm.si).
Dokazila o izpolnjevanju pogojev
Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev v prijavno–sprejemnem postopku veljajo fotokopije spričeval in drugih
zahtevanih dokumentov, overjene pri notarju, uradni osebi katerekoli upravne enote ali pri uradnih osebah Evropskega
središča Maribor.
Overjena dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev kandidati v prvem, drugem in tretjem roku pošljejo skupaj s prijavo
na Evropsko središče Maribor.
Kandidati ne pošiljajo izvirnikov spričeval in dokumentov. Predložijo jih ob vpisu na visokošolski zavod.
Izbirni postopek
Prvi rok
Kandidati, ki bodo v Prvi prijavi napisali študijski program, za katerega ne bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo v ta
program sprejeti, če bodo izpolnjevali splošne pogoje za vpis.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati v program sprejeti, če bodo izpolnjevali splošne pogoje za vpis in
bodo dosegli zadostno število točk. Na seznam sprejetih se uvrstijo kandidati z enakim številom točk, kot jih je dosegel
zadnji glede na število prostih vpisnih mest, določenih s sklepom o omejitvi vpisa.
Rezultati izbirnega postopka bodo znani najkasneje do 20. julija 2012. Vsak kandidat bo prejel sklep o rezultatu
izbirnega postopka.
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, za katere je tako odločeno v pritožbenem postopku.

Ti kandidati se uvrstijo med sprejete kandidate, če dosežejo najmanj tolikšno število točk kot zadnji uvrščeni kandidat s
seznama.
Kandidati s posebnimi potrebami se lahko na seznam sprejetih izjemoma uvrstijo ne glede na doseženo število točk, če
v prvem roku izbirnega postopka izpolnjujejo splošne pogoje za vpis v študijski program. Evropsko središče Maribor bo
kandidate, ki so se naknadno uvrstili, pisno seznanilo z rezultati izbirnega postopka.
O dodelitvi statusa in sprejemu v študijski program odloči pristojni organ visokošolskega zavoda ter o tem pisno obvesti
kandidata. 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 8. junija 2012.
Kasneje pa le izjemoma, če je do opravičljivih razlogov za dodelitev statusa prišlo po navedenem roku.
Prošnjo za dodelitev statusa kandidati pošljejo na isti naslov kot prvo prijavo.
Odločitve pristojnih organov visokošolskega zavoda o kandidatih s posebnimi potrebami veljajo samo za tekoči
prijavno-sprejemni postopek.
Drugi rok
Na še prosta študijska mesta se je mogoče prijaviti z drugo prijavo. Obrazec bo objavljen na spletni strani
http://www.esm.si. Izbirni postopek bo končan do 23. septembra 2012. Vsak kandidat bo prejel sklep o rezultatu
izbirnega postopka.
Če število prijav preseže število prostih vpisnih mest za drugi rok, se za izbiro kandidatov smiselno uporabljajo merila,
ki so s študijskim programom določena ob omejitvi vpisa. Visokošolski zavod lahko kandidata z njegovim soglasjem
preusmeri na še prosta mesta v drugih študijskih programih.
Kandidati s posebnimi potrebami se tudi v drugem roku obravnavajo na način, opisan pri prvem roku.
Tretji rok
V primeru ostalih prostih študijskih mest se je mogoče na študijski program prijaviti s tretjo prijavo. Obrazec bo
objavljen na spletni strani http://www.esm.si. Izbirni postopek bo končan do 8. oktobra 2012. Vsak kandidat bo
prejel sklep o rezultatu izbirnega postopka.
Če število prijav preseže število prostih vpisnih mest za tretji rok, se za izbiro kandidatov smiselno uporabljajo merila,
ki so s študijskim programom določena ob omejitvi vpisa. Visokošolski zavod lahko kandidata z njegovim soglasjem
preusmeri na še prosta mesta v drugih študijskih programih.
Kandidati s posebnimi potrebami se tudi v tretjem roku obravnavajo na način, opisan pri prvem roku.
Način študija
Zavod bo v študijskem letu 2012/2013 izvajal izredni študij. Izredni študij se izvaja po študijskem koledarju, ki ga
določi Senat zavoda. Izredni študij se izvaja praviloma tako, da se predavanja izvajajo v popoldanskem času ob
delovnikih in ob sobotah dopoldne. Izredni študij se izvaja v naslednjem obsegu rednega študija: 1/3 izvedba predavanj
in seminarjev ter 75-odstotna izvedba vaj.
Šolnina
Evropsko središče Maribor za izvedbo rednega in izrednega študija zaračunava šolnino glede na veljavni cenik,
objavljen na spletni strani http://www.esm.si.
Tujci (državljani držav nečlanic Evropske unije) in Slovenci brez slovenskega državljanstva
Na razpis se lahko prijavijo tudi tujci in Slovenci brez slovenskega državljanstva.
O prijavno–sprejemnem postopku in vpisu Slovencev brez slovenskega državljanstva in tujih državljanov bo odločal
visokošolski zavod.
Postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja
Kandidati, državljani Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije, ki imajo tujo listino o
izobraževanju in želijo nadaljevati izobraževanje v prvem letniku dodiplomskega študija v Republiki Sloveniji, morajo
imeti odločbo o priznanju pravice do nadaljevanja izobraževanja v univerzitetnih oziroma visokošolskih strokovnih
študijskih programih (v nadaljevanju: odločba o priznanju).
Postopek priznavanja izobraževanja vodijo pooblaščene osebe visokošolskega zavoda (ESM).
Kandidati, ki odločbe o priznanju še nimajo, pošljejo Vlogo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja
izobraževanja (obrazec N) skupaj z zahtevanimi dokumenti na naslov:
Evropsko središče Maribor (ESM)
Gosposka ulica 1
2000 Maribor

Vzporedni študij in študij diplomantov
Evropsko središče Maribor razpisuje dodatnih 5% vpisnih mest pri vsakem študijskem programu za vzporedni študij in
za študij diplomantov drugih šol.
Več informacij o vzporednem študiju in vpisu diplomantov dobijo kandidati na visokošolskem zavodu.
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 kupijo v vseh večjih
papirnicah in knjigarnah. Pošljejo ga visokošolskemu zavodu od 20. do 30. 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.
Diplomanti
Diplomanti visokošolskega študijskega programa po prejšnjih predpisih ter diplomanti sedanjega 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) visokošolskemu zavodu ESM. Poslati ga morajo do 30. septembra 2012. Prijavi priložijo diplomo in potrdilo o
opravljenih izpitih.
Vpis
Vpis v prvi letnik dodiplomskega izrednega študija bo na Evropskem središču Maribor, ki bo kandidate k vpisu pisno
povabil.
Vpis sprejetih v prvem roku bo od 23. julija do 17. avgusta 2012. Vpis sprejetih v drugem roku bo od 24. do 28.
septembra 2012. Vpis sprejetih v tretjem roku bo od 8. do 12. oktobra 2012.
Podrobnejše informacije o razpisu za vpis dobijo kandidati na visokošolskem zavodu.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE EKOREMEDIACIJE
Informativno mesto: Maribor – ESM, Gosposka 1, 2000 Maribor.
nazaj na kazalo ESM

nazaj na kazalo

Trajanje študija
Študij traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Diplomant dobi strokovni naslov univerzitetni diplomant
ekoremediacij (UN).
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Ekoremediacije 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 zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
Vpisna mesta
Ekoremediacije – univerzitetni program
- Maribor
Študij se bo izvajal, če bo vpisanih najmanj 10 študentov.

Redni

Izredni

-

60

50 % točk,
50 % točk.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE FINANČNE STORITVE
Informativno mesto: Maribor – ESM, Gosposka 1, 2000 Maribor.
nazaj na kazalo ESM

nazaj na kazalo

Trajanje študija
Študij traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Diplomant dobi strokovni naslov diplomant finančnih storitev
(UN).
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Finančne storitve 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 zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

50 % točk,
50 % točk.

Vpisna mesta
Redni

Izredni

-

60

Finančne storitve – univerzitetni program
- Maribor
Študij se bo izvajal, če bo vpisanih najmanj 15 študentov.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE SOCIALNA GERONTOLOGIJA
Informativni mesti:
Maribor – ESM, Gosposka 1, 2000 Maribor,
nazaj na kazalo ESM
Murska Sobota – ESM, Lendavska cesta 9, 9000 Murska Sobota

nazaj na kazalo

Trajanje študija
Študij traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Diplomant dobi strokovni naslov diplomirani socialni
gerontolog (UN).
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Socialna gerontologija 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
družboslovne smeri; 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
Socialna gerontologija – univerzitetni program
- Maribor
- Murska Sobota
Študij se bo izvajal, če bo vpisanih najmanj 10 študentov.

Redni

Izredni

-

60
60

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE FIZIOTERAPIJA
Informativni mesti:
Maribor – ESM, Gosposka 1, 2000 Maribor,
nazaj na kazalo ESM
Murska Sobota – ESM, Lendavska ulica 9, 9000 Murska Sobota.

nazaj na kazalo

Trajanje študija
Študij traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Diplomant dobi strokovni naslov diplomirani fizioterapevt.
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

50 % točk,
50 % točk.

Vpisna mesta
Fizioterapija – visokošolski strokovni program
- Murska Sobota

Redni

Izredni

-

90

Študij se bo izvajal, če bo vpisanih najmanj 10 študentov.
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE SOCIALNA GERONTOLOGIJA
Informativni mesti:
Maribor – ESM, Gosposka 1, 2000 Maribor,
nazaj na kazalo ESM nazaj na kazalo
Murska Sobota – ESM, Lendavska ulica 9, 9000 Murska Sobota.
Trajanje študija
Študij traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Diplomant dobi strokovni naslov diplomirani socialni
gerontolog (VS)
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Socialna gerontologija 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
Socialna gerontologija – visokošolski strokovni
program
- Maribor
- Murska Sobota

Redni

Izredni

-

60
60

Študij se bo izvajal, če bo vpisanih najmanj 10 študentov.
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE UPRAVLJANJE IN VODENJE
POSLOVNIH SISTEMOV
nazaj na kazalo ESM nazaj na kazalo
Informativni mesti: Maribor – ESM, Gosposka 1, 2000 Maribor,
Ljubljana – HERA, Kržičeva ulica 7, 1000 Ljubljana,
Trajanje študija
Študij traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Diplomant dobi strokovni naslov manager poslovnih operacij
(VS).
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Upravljanje in vodenje poslovnih sistemov 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

50 % točk,
50 % točk.

Vpisna mesta
Upravljanje in vodenje poslovnih sistemov –
visokošolski strokovni program
- Maribor
- Ptuj

Redni

Izredni

-

60
60

Študij se bo izvajal, če bo vpisanih najmanj 10 študentov.
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA
Informativni mesti:
Maribor – ESM, Gosposka 1, 2000 Maribor,
nazaj na kazalo ESM
Murska Sobota – ESM, Lendavska ulica 9, 9000 Murska Sobota.

nazaj na kazalo

Trajanje študija
Študij traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Diplomant dobi strokovni naslov diplomirana medicinska
sestra/zdravstvenik
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 oziroma splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Zdravniško potrdilo
Izbrani kandidati bodo morali predložiti zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje del in nalog
zdravstvenega delavca, ki ga izda dispanzer medicine dela (napotnica za predhodni zdravstveni pregled, obrazec DZS
8.203).
Vpisna mesta
Zdravstvena nega – visokošolski strokovni program
- Murska Sobota
Študij se bo izvajal, če bo vpisanih najmanj 10 študentov.

Redni

Izredni

-

45

FAKULTETA ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING

nazaj na kazalo

Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto
Tel.: (07) 393-22-06
Faks: (07) 393-21-93
Spletna stran: www.fini-unm.si
E-pošta: fini-unm@guest.arnes.si
Informativno mesto: Šegova ulica 112, referat za študijske zadeve.
Informativni dnevi: Novo mesto, Šegova ulica 112, 10. 2. 2012 ob 10.00 in ob 16.00 ter 11. 2. 2012 ob 10.00.
Prijavni roki
Kandidati se lahko na razpis za vpis prijavijo v treh rokih.
1. prijavni rok: od 10. 2. 2012 do 6. 5. 2012
2. prijavni rok: od 22. 8. 2012 do 14. 9. 2012
3. prijavni rok: od 1. 10. 2012 do 10. 10. 2012
Način prijave
Kandidati se prijavijo s prijavnico, ki je objavljena na spletni strani fakultete www.fini-unm.si. Izpolnjeno vlogo za
vpis skupaj s prilogami pošljejo na naslov:
Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto
Šegova ulica 112
8000 Novo mesto.
Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto izvaja univerzitetni študijski program prve stopnje Inženiring in vozila
ter visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Inženiring in vozila.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE INŽENIRING IN VOZILA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Diplomant dobi naziv diplomirani inženir strojništva (UN)
oziroma diplomirana inženirka strojništva (UN).
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Inženiring in vozila 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.

Način študija
Fakulteta bo izvajala samo izredni študij. Predavanja potekajo ob delovnikih popoldne in ob sobotah dopoldne.
Vpisna mesta
Inženiring in vozila – univerzitetni program

Redni
-

Izredni
60

SLOVENCI BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA IN TUJI DRŽAVLJANI - VPIS V PRVI LETNIK
Redni
Izredni
Inženiring in vozila – univerzitetni program
2

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 industrijski inženiring
v rokih kot študenti, ki se vpisujejo prvič.
VPIS V 2. LETNIK
Vpisni pogoji
Vpišejo se lahko diplomanti višješolskih strokovnih programov sorodnih študijskih področij, sprejetih po 1. 1. 1994.
Kandidati morajo opraviti diferencialne izpite iz znanj, ki jih niso pridobili v predhodnih študijskih programih. Pri prehodu v 2. letnik
se kandidatom določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu. Natančne informacije
dobijo kandidati na fakulteti.
Vpisna mesta
Inženiring in vozila UN (2. letnik) – program prve stopnje

Redni
-

Izredni
30

VPIS V 3. LETNIK
Vpisni pogoji
Vpišejo se lahko diplomanti višješolskih strokovnih programov iz sorodnih študijskih področij, sprejetih po 1. 1. 1994, ki imajo
najmanj 3 leta delovnih izkušenj. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem
programu. Natančne informacije dobijo kandidati na fakulteti.
Vpisna mesta
Inženiring in vozila UN (3. letnik) – program prve stopnje

Redni
-

Izredni
15

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE INŽENIRING IN VOZILA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Inženiring in vozila 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 bo izvajala samo izredni študij. Predavanja potekajo ob delovnikih popoldne in ob sobotah dopoldne.
Vpisna mesta
Inženiring in vozila – visokošolski strokovni program

Redni
-

Izredni
80

Študij na daljavo
60

Študij na daljavo se bo izvajal le, če bo vpisanih najmanj 15. kandidatov.
SLOVENCI BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA IN TUJI DRŽAVLJANI - VPIS V PRVI LETNIK
Redni
Izredni
Študij na daljavo
Inženiring in vozila – visokošolski strokovni program
2
2
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 industrijski inženiring
v rokih kot študenti, ki se vpisujejo prvič.
VPIS V 2. LETNIK
Vpisni pogoji
Neposredno v 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Inženiring in vozila se lahko vpišejo
diplomanti višješolskih strokovnih programov, sprejetih po 1. 1. 1994. Pri prehodu v 2. letnik se kandidatom določijo manjkajoče
obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu. Natančne informacije dobijo kandidati na fakulteti.
Vpisna mesta
Inženiring in vozila VS (2. letnik) – program prve stopnje

Redni
-

Izredni
80

VPIS V 3. LETNIK
Vpisni pogoji
Neposredno v 3. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Inženiring in vozila se lahko vpišejo študentje
visokošolskega programa Inženiring in vozila, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v 3. letnik v programu, v katerem so vpisani.
Vpisna mesta
Inženiring in vozila VS (3. letnik) – program prve stopnje

Redni
-

Izredni
15

FAKULTETA ZA KOMERCIALNE IN POSLOVNE VEDE
Lava 7, 3000 Celje
Tel.: (03) 428-55-44, 428-55-46
Faks: (03) 428-55-41
Spletna stran: www.fkpv.si
Informativna mesta:
Celje, sedež fakultete, Lava 7 (redni in izredni študij) in v enotah za izredni študij:
Ljubljana, Emona Efekta d. o. o., Stegne 21 c,
Maribor, Academia d. o. o., Glavni trg 17 b,
Nova Gorica, Lampret Consulting d. o. o., Ulica Tolminskih puntarjev 4,
Murska Sobota, Ekonomska šola Murska Sobota, Višja strokovna šola, Noršinska ulica 13,
Kranj, B&B, izobraževanje in usposabljanje d. o. o., Cesta Staneta Žagarja 27 a,
Slovenj Gradec, Šolski center, Višja strokovna šola, Koroška ulica 11,
Rogaška Slatina, Prah izobraževalni center d. o. o., Kidričeva 28.
Informativni dnevi:
- 10. 2. 2012 ob 10.00 in 16.30
- 11. 2. 2012 ob 10.00
- 15. 6. 2012 ob 16.30
- 7. 9. 2012 ob 16.30
- 21. 9. 2012 ob 16. 30

nazaj na kazalo

Informativni dnevi se izvajajo na fakulteti v Celju in na vseh omenjenih enotah za izredni študij.
Fakulteta za komercialne in poslovne vede je samostojni visokošolski zavod. Izvaja visokošolske strokovne študijske
programe prve stopnje: Komerciala, Poslovna informatika in Turizem.
Prijavni roki
Kandidati za vpis se na razpis prijavijo v treh rokih.
1. prijavni rok: od 1. 2. 2012 do 12. 7. 2012
2. prijavni rok: od 20. 7. 2012 do 20. 9. 2012
3. prijavni rok: od 27. 9. 2012 do 8. 10. 2012
Način prijave
Kandidati se prijavijo:
z elektronsko prijavnico Prijava za vpis na FKPV, ki je objavljena na spletni strani fakultete;
s prijavnico Prijava za vpis na FKPV, ki jo kandidati prejmejo v referatih FKPV;
s prijavnim obrazcem Prva, Druga oziroma Tretja prijava za vpis v 1. letnik (obrazci DZS 1,71/1, 1,71/2 oziroma
1,71/3),
za vpis v višji letnik s Prijavo za vpis za nadaljevanje študija po merilih za prehode (obrazec DZS 1,71/4).
Obrazec pošljejo na naslov:
Fakulteta za komercialne in poslovne vede
Lava 7
3000 Celje.
Ob omejitvi vpisa kandidati na poziv fakultete pošljejo dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev (spričevalo 3. in 4.
letnika srednje šole ali potrdilo o opravljenih izpitih višješolskega študija, iz katerega je razvidna povprečna ocena
izpitov). Kandidati ne pošiljajo izvirnikov spričeval in dokumentov. Predložijo jih ob vpisu na fakulteto.
Datumi in ure vpisov bodo objavljeni na spletni strani fakultete po 13. juniju 2012.
Na podlagi poslane prijavnice prejmejo kandidati vabilo na vpis. Dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev priložijo
kandidati ob vpisu. Kot dokazila veljajo fotokopije spričeval, overjene pri notarju, upravni enoti ali pri uradnih osebah
fakultete.
Dodatne storitve in ponudba
Fakulteta nudi za redne in izredne študente dodatne storitve: uvodni seminar, seminar retorike, seminar o diplomi,
obiske zunanjih predavateljev, mednarodno izmenjavo, športne aktivnosti, strokovne ekskurzije, informacijsko podporo
študiju, strokovno literaturo iz knjižnice fakultete, članarino za knjižnico fakultete in Alumni klub. Za dodatne storitve
se študentje odločijo prostovoljno in so brezplačne.
Dvajset dijakov, ki se vpisujejo v študijski program prve stopnje Komerciala, in sicer v 1. letnik rednega študija, ima
možnost brezplačnega študija 1. letnika v primeru, da so v srednji šoli v 4. letniku ali na splošni maturi oziroma poklicni
maturi v šolskem letu 2011/2012 dosegli prav dober ali odličen učni uspeh.

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE KOMERCIALA
nazaj na kazalo FPKV

nazaj na kazalo

Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Komerciala 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 zbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu,
poklicni maturi ali splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Način študija
Redni študij se izvaja vse dni v tednu, tako dopoldan kot popoldan.
Izredni študij se izvaja se 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, predvidenih za redne
študente.
Vpisna mesta
Komerciala – visokošolski strokovni program
- Celje
- Ljubljana
- Maribor
- Nova Gorica
- Kranj
- Rogaška Slatina

Redni

Izredni

60
-

80
80
60
40
40
40

Študij se bo izvajal, če bo na posamezni lokaciji vpisanih vsaj 25 študentov v letnik.
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
VPIS V 2. LETNIK
Vpisni pogoji
Vpišejo se lahko:
- diplomanti višješolskih strokovnih programov ekonomske in poslovne usmeritve, sprejetih po letu 1994: Poslovni sekretar,
Komercialist/Ekonomist,Računovodja, Gostinstvo in turizem ter Poštni promet ;
- diplomanti drugih višješolskih strokovnih programov neekonomske in neposlovne usmeritve, sprejetih po l. 1994, ki morajo med
študijem opraviti diferencialne izpite iz Ekonomike poslovnega sistema, Uvoda v gospodarstvo in Poslovnega računovodstva;
- na podlagi priznanih izpitov 1. letnika, ki so jih opravili v drugih visokošolskih študijskih programih prve stopnje v obsegu 45 KT
za redni študij in 20 KT za izredni študij.
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
Komerciala VS (2. letnik) – program prve stopnje
- Celje
- Ljubljana
- Maribor
- Nova Gorica
- Kranj
- Murska Sobota
- Slovenj Gradec
- Rogaška Slatina

Redni

Izredni

20
-

80
80
60
30
60
40
40
40

Študij se bo izvajal, če bo na posamezni lokaciji vpisanih vsaj 25 študentov v letnik.

VPIS V 3. LETNIK
Vpisni pogoji
Vpišejo se lahko:
diplomanti višješolskih študijskih programov ekonomske in poslovne usmeritve, sprejetih pred letom 1994 (EF Ljubljana,
VEKŠ/EPF Maribor, VUŠ Ljubljana in VŠOD/FOV Kranj);
diplomanti drugih višješolskih študijskih programov neekonomske in neposlovne usmeritve sprejetih pred letom 1994, ki morajo
med študijem opraviti diferencialne izpite iz predmetov: Ekonomika poslovnega sistema, Uvod v gospodarstvo in Poslovno
računovodstvo.
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
Komerciala VS (3. letnik) – program prve stopnje
- Celje
- Ljubljana
- Maribor
- Nova Gorica
- Kranj
- Murska Sobota
- Slovenj Gradec
- Rogaška Slatina

Redni

Izredni

-

30
30
20
20
20
20
20
20

Študij se bo izvajal, če bo na posamezni lokaciji vpisanih vsaj 20 študentov v letnik.

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE POSLOVNA INFORMATIKA
nazaj na kazalo FPKV nazaj na kazalo
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Poslovna 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 zbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi ali splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Način študija
Redni študij se izvaja vse dni v tednu, tako dopoldan kot popoldan.
Izredni študij se izvaja se 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, predvidenih za redne
študente.
Vpisna mesta
Poslovna informatika – visokošolski strokovni program
- Celje
- Ljubljana
- Maribor

Redni

Izredni

40
-

40
30
40

Študij se bo izvajal, če bo na posamezni lokaciji vpisanih vsaj 15 študentov v letnik.
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
VPIS V 2. LETNIK
Vpisni pogoji
Vpišejo se lahko:
diplomanti višješolskih strokovnih programov po letu 1994 z ekonomskega in poslovnega področja (Komercialist/Ekonomist,
Računovodja), ki morajo med študijem opraviti diferencialni izpit iz Poslovne informatike;
diplomanti višješolskih strokovnih programov po letu 1994 z ekonomskega in poslovnega področja (Poslovni sekretar), ki morajo
med študijem opraviti diferencialni izpit iz Poslovne matematike in Poslovne informatike;

diplomanti višješolskih strokovnih programov po letu 1994, smeri Turizem, Gostinstvo in Poštni promet, ki morajo med študijem
opraviti naslednje diferencialne izpite: Poslovna matematika, Poslovna informatika in Osnove ekonomije;
diplomanti višješolskih strokovnih programov po letu 1994 in sorodnih usmeritev (npr. Inženir računalništva), ki morajo med
študijem opraviti naslednje diferencialne izpite: Osnove ekonomije, Osnove računovodstva in Osnove gospodarskega prava;
diplomanti višješolskih programov, sprejetih pred letom 1994 iz sorodnih študijskih področij (organizacija, računalništvo in
informatika), ki morajo med študijem opraviti naslednje diferencialne izpite: Osnove ekonomije, Osnove računovodstva, Osnove
gospodarskega prava in Poslovna informatika;
diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994 iz ekonomskih in drugih poslovnih strokovnih področij,
ki morajo med študijem opraviti diferencialni izpit iz Poslovne informatike;
na podlagi priznanih izpitov 1. letnika, ki so jih opravili v drugih visokošolskih študijskih programih prve stopnje v obsegu 45 KT
za redni študij in 20 KT za izredni študij.
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
Poslovna informatika VS (2. letnik) – program prve stopnje
- Celje
- Ljubljana

Redni

Izredni

20
-

40
30

Študij se bo izvajal, če bo na posamezni lokaciji vpisanih vsaj 15 študentov v letnik.

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE TURIZEM
nazaj na kazalo FPKV

nazaj na kazalo

Trajanje študija
Študij traja 3 leta 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 zbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu,
poklicni maturi ali splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Način študija
Redni študij se izvaja vse dni v tednu, tako dopoldan kot popoldan.
Izredni študij se izvaja 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, predvidenih za redne
študente.
Vpisna mesta
Turizem – visokošolski strokovni program
- Celje
- Ljubljana
- Maribor
- Nova Gorica
- Kranj

Redni

Izredni

70
-

60
60
50
40
40

Študij se bo izvajal, če bo na posamezni lokaciji vpisanih vsaj 25 študentov v letnik.
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
VPIS V 2. LETNIK
Vpisni pogoji
Vpišejo se lahko:
diplomanti višješolskih strokovnih programov po l. 1994 z ekonomskega in poslovnega področja (Poslovni sekretar,
Komercialist/Ekonomist, Računovodja, Gostinstvo in turizem in Poštni promet;
diplomanti drugih višješolskih strokovnih programov po l. 1994 neekonomske in neposlovne usmeritve, ki morajo med študijem
opraviti diferencialne izpite iz predmetov: Ekonomika poslovnih sistemov, Osnove trženja v turizmu in Poslovno komuniciranje;

na podlagi priznanih izpitov 1. letnika, ki so jih opravili v drugih visokošolskih študijskih programih prve stopnje v obsegu 45 KT
za redni študij in 20 KT za izredni študij.
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
Turizem VS (2. letnik) – program prve stopnje
- Celje
- Ljubljana
- Maribor
- Nova Gorica

Redni

Izredni

20
-

60
60
50
20

Študij se bo izvajal, če bo na posamezni lokaciji vpisanih vsaj 20 študentov v letnik.
VPIS V 3. LETNIK
Vpisni pogoji
Vpišejo se lahko:
diplomanti višješolskih programov, sprejetih pred letom 1994, iz nesorodnih študijskih področij (tehniško področje), ki morajo
med študijem opraviti naslednje diferencialne izpite: Ekonomika poslovnih sistemov, Osnove trženja v turizmu, Trendi v
turistični dejavnosti in Poslovni sistemi v turizmu;
diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994, iz ekonomskih in drugih poslovnih strokovnih področij,
ki morajo med študijem opraviti diferencialni izpit iz Poslovnih sistemov v turizmu.
Vpisna mesta
Turizem VS (3. letnik) – program prve stopnje
- Celje
- Ljubljana
- Maribor
- Nova Gorica

Redni

Izredni

-

30
30
20
20

Študij se bo izvajal, če bo na posamezni lokaciji vpisanih vsaj 20 študentov v letnik.

FAKULTETA ZA MEDIJE

nazaj na kazalo

Leskoškova cesta 12, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 520-21-60
Faks: (01) 524-01-55
E-pošta: info@fame.si
Spletna stran: www.fame.si
Informativni dnevi: - 10. 2. 2012 ob 12.00 in 18.00,
- 11. 2. 2012 ob 12.00,
- 25. 5. 2012 ob 12.00 in 18.00,
- 26. 5. 2012 ob 12.00,
- 24. 8. 2012 ob 12.00 in 18.00,
- 25. 8. 2012 ob 12.00,
- 7. 9. 2012 ob 12.00 in 18.00,
- 8. 9. 2012 ob 12.00,
- 21. 9. 2012 ob 12.00 in 18.00,
- 22. 9. 2012 ob 12.00.
Prijavni roki
1. prijavni rok: 10. 2.2012 do 08.3.2012
2. prijavni rok: 22. 8.2012 do 29. 8.2012
3. prijavni rok: 28. 9.2012 do 5.10.2012
Več informacij na spletni strani www.fame.si, prek elektronske pošte info@fame.si ali po telefonu 01/520 21 56.
Način prijave
Prijavo za vpis pošljite s priporočeno pošto in ustreznimi prilogami na naslov:
Fakulteta za medije
Leskoškova 9d
1000 Ljubljana.
Prijavnico najdete na spletni strani www.fame.si.
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE MEDIJI IN NOVINARSTVO
Trajanje študija in strokovni naslov
Študij traja 3 leta.
Naslov po zaključenem študiju: v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Ur. list RS, št. 61/06) dobi
diplomant strokovni naslov diplomant/ka medijske produkcije (VS).
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Mediji in novinarstvo se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo ali zaključni izpit po 1. 6. 1995 v kateremkoli srednješolskem programu,
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) zbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi ali 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 ali zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

50 % točk,
50 % točk.

Vpisna mesta
Mediji in novinarstvo – visokošolski strokovni
program

Redni

Izredni

-

60

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
VPIS V 2. LETNIK
Vpisni pogoji
Neposredno v 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Mediji in novinarstvo se lahko vpiše, kdor je uspešno
zaključil/a višješolski strokovni program, sprejet po 1. 1. 1994, če izpolnjuje pogoje za vpis v visokošolski strokovni program. Brez
dodatnih študijskih obveznosti se lahko vpišejo diplomanti sorodnih programov, ki skladno s 6. členom Meril za prehode, ki jih je 18.
11. 2010 sprejel Svet Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu:
1. ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primernih kompetenc in
2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti (po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu)
iz zaključenega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete visokošolskega strokovnega študijskega programa Mediji in
novinarstvo.
Diplomanti ostalih programov morajo do vpisa v tretji letnik opraviti dodatne študijske obveznosti, ki izhajajo iz razlik med
programi. Te predpiše ustrezni organ FAM.
Če bo vpis omejen, bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno višješolskega programa.
Pogoje izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini.
Vpisna mesta
Mediji in novinarstvo VS (2. letnik) – program prve stopnje

Redni
-

Izredni
60

VPIS V 3. LETNIK
Vpisni pogoji
Neposredno v 3. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Mediji in novinarstvo se lahko vpiše:
a. kdor je uspešno zaključil/a višješolski študij, sprejet pred 1. 1. 1994.
b. diplomanti kateregakoli visokošolskega strokovnega in univerzitetnega programa, če izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski
strokovni program.
Brez dodatnih študijskih obveznosti se lahko vpišejo diplomanti sorodnih programov , ki skladno s 6. členom Meril za prehode, ki jih
je 18. 11. 2010 sprejel Svet Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu:
1. ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primernih kompetenc in
2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti (po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu)
iz zaključenega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete visokošolskega strokovnega študijskega programa Mediji in
novinarstvo.
Diplomanti ostalih programov morajo do prijave teme diplomske naloge opraviti dodatne študijske obveznosti, ki izhajajo iz razlik
med programi. Te predpiše ustrezni organ FAM.
Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini.
Vpisna mesta
Mediji in novinarstvo VS (3. letnik) – program prve stopnje

Redni
-

Izredni
60

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU
Novi trg 5, 8000 Novo mesto
nazaj na kazalo
Tel.: 059 074-164
Uradne ure: vsak delovnik od 8. 00 do 15. 00
E-pošta: info@fos.unm.si
Spletna stran: www.fos.unm.si
Informativno mesto: Novi trg 5.
Informativni dnevi:
Novo mesto, Novi trg 5, predavalnica P2, 10. 2. 2012 ob 10.00 in ob 16.00 ter 11. 2. 2012 ob
10.00. Dodatni datumi bodo objavljeni na spletni strani fakultete www.fos.unm.si.
Za individualno svetovanje in informacije o študijskem programu lahko povprašate po telefonu, elektronski pošti ali pa
se oglasite na sedežu fakultete v času uradnih ur.
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu je zasebni samostojni visokošolski zavod. V študijskem letu
2012/2013 bo izvajala visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Menedžment kakovosti. Diplomant dobi
strokovni naslov diplomirani/a organizator/ka (VS).
Prijavni roki
Kandidati se lahko na razpis za vpis prijavijo v treh rokih.
1. prijavni rok: od 1. 2. 2012 do 29. 6. 2012
2. prijavni rok: od 17. 8. 2012 do 21. 9. 2012
3. prijavni rok: od 1. 10. 2012 do 5. 10. 2012
Način prijave
Kandidati se prijavijo z elektronsko prijavnico, ki je objavljena na spletni strani fakultete www.fos.unm.si. Natisnjeno
in podpisano nato skupaj z dokazili o izpolnjevanju vpisnih pogojev priporočeno pošljejo na naslov:
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu
Novi trg 5
8000 Novo mesto.
Kandidati bodo k vpisu pisno povabljeni in hkrati obveščeni o datumu vpisa.
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE MENEDŽMENT KAKOVOSTI
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Menedžment kakovosti 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 bo izvajala samo izredni študij po študijskem koledarju, ki ga določi Senat fakultete. Izredni študij se
praviloma izvaja tako, da se predavanja izvajajo v popoldanskem času ob delovnikih in ob sobotah dopoldne. Pri
posameznem predmetu se oblike neposrednega pedagoškega dela s študenti izvedejo v obsegu najmanj tretjine števila
ur, predvidenih za redni študij.
Dodatne storitve in ponudba
Fakulteta za organizacijske 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, strokovne ekskurzije in različne
brezplačne tečaje in delavnice. Študentom je omogočen tako obisk na letnem Forumu odličnosti in mojstrstva, ki ga
organizira fakulteta, kot tudi obisk na letni konferenci Slovenskega združenja za kakovost in odličnost (SZKO) ter na
dogodkih, ki jih organizira Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine (GZDBK). Študenti tako na neformalen
način spoznajo delovanje fakultete in njene pedagoške delavce. Za dodatne storitve se študenti odločijo prostovoljno.

Vpisna mesta
Menedžment kakovosti – visokošolski strokovni
program

Redni

Izredni

-

40

VZPOREDNI ŠTUDIJ IN ŠTUDIJ DIPLOMANTOV - VPIS V PRVI LETNIK
Vpisna mesta
Redni
Izredni
Menedžment kakovosti – visokošolski strokovni
2
program
SLOVENCI BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA IN TUJI DRŽAVLJANI - VPIS V PRVI LETNIK
Vpisna mesta
Redni
Izredni
Menedžment kakovosti – visokošolski strokovni
2
program
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
VPIS V 2. LETNIK
Vpisni pogoji
Neposredno v 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Menedžment kakovosti se lahko vpiše, kdor:
a) je uspešno zaključil višješolski strokovni program, sprejet po 1. 1. 1994, če izpolnjuje pogoje za vpis v visokošolski strokovni
program. Vpisani študenti morajo do vpisa v 3. letnik opraviti diferencialne izpite, ki izhajajo iz razlik med programi. Te predpiše
ustrezni organ fakultete v skupnem obsegu največ 24 KT.
b) kandidati, 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
Menedžment kakovosti VS (2. letnik) – program prve stopnje

Redni
-

Izredni
50

VPIS V 3. LETNIK
Vpisni pogoji
Neposredno v 3. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Menedžment kakovosti se lahko vpiše:
a) kdor je uspešno zaključil višješolski študij, sprejet pred 1. 1. 1994, če izpolnjuje pogoje za vpis v visokošolski strokovni program.
Vpisani študenti morajo do prijave teme diplomske naloge opraviti diferencialne izpite iz izbranih predmetov prvega in drugega
letnika, ki jih v skupnem obsegu največ 45 KT predpiše pristojni organ fakultete na osnovi ugotovljenih razlik med programoma.
b) diplomanti kateregakoli visokošolskega strokovnega in univerzitetnega programa, če izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski
strokovni program.
c) kandidati, ki so zaključili dva letnika 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
Menedžment kakovosti VS (3. letnik) – program prve stopnje

Redni
-

Izredni
20

FAKULTETA ZA POSLOVNE IN UPRAVNE VEDE 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.fpuv.vs-nm.si
Informativni mesti in informativni dnevi:
Novo mesto, Na Loko 2, 10. 2. 2012 ob 10.00 in ob 16.00 za redni in izredni študij ter 11. 2. 2012
ob 10.00 za redni in izredni študij,
Ljubljana, Vodovodna 100, 10. 2. 2012 ob 16.30 za izredni študij in 11. 2. 2012 ob 10.00 za
izredni študij.
Fakulteta izvaja univerzitetni študijski program prve stopnje Poslovna ekonomija. Diplomanti dobijo strokovni naslov
diplomirani/a ekonomist/ka (UN).
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
VPIS V PRVI LETNIK
Prijavni roki
Kandidati se lahko na razpis za vpis prijavijo v treh rokih.
1. prijavni rok: od 10. 2. 2012 do 8. 3. 2012
2. prijavni rok: od 22. 8. 2012 do 29. 8. 2012
3. prijavni rok: od 12. 9. 2012 do 5. 10. 2012
Tretjo prijavo lahko oddajo tudi tisti, ki niso oddali prve in/ali druge prijave za vpis.
Način prijave
Kandidati se prijavijo na obrazcu Prijava za vpis v 1. letnik. Prijavnica je objavljena na spletni strani fakultete
(www.fpuv.vs-nm.si). Izpolnjeno prijavo z ustreznimi prilogami pošljejo s priporočeno pošto na naslov:
Fakulteta za poslovne in upravne vede Novo mesto
Na Loko 2, p.p. 51
8000 Novo mesto.
Vpis
Kandidati bodo na podlagi oddane prijavnice prejeli vabilo na vpis po pošti.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE POSLOVNA EKONOMIJA
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Poslovna ekonomija 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 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

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.

Načini študija
Fakulteta bo izvajala redni in izredni študij ter študij na daljavo.

Vpisna mesta
Poslovna ekonomija – univerzitetni program
- Novo mesto
- Ljubljana
-Slovenija

Redni

Izredni

Študij na daljavo

30
-

30
30
-

40

VPISNA MESTA ZA SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA
Redni
Izredni
Poslovna ekonomija – univerzitetni program
- Novo mesto
2
2
- Ljubljana
2
VPISNA MESTA ZA TUJCE
Poslovna ekonomija – univerzitetni program
- Novo mesto
- Ljubljana

Redni

Izredni

2
-

2
2

VZPOREDNI ŠTUDIJ IN ŠTUDIJ DIPLOMANTOV - VPIS V PRVI LETNIK
Vzporedni študij
Študenti, ki želijo študirati vzporedno, 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 (obrazec DZS 1,71/4), ki ga
morajo poslati na Fakulteto za poslovne in upravne vede od 1. do 30. septembra 2012.
Več informacij dobijo na spletni strani fakultete www.fpuv.vs-nm.si.
Vpisna mesta
Poslovna ekonomija – univerzitetni program
- Novo mesto
- Ljubljana

Redni

Izredni

2
-

2
2

Diplomanti
Diplomanti visokošolskih strokovnih in univerzitetnih programov, 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 (obrazec DZS
1,71/4), ki ga morajo poslati na Fakulteto za poslovne in upravne vede od 1. do 30. septembra 2012.
Več informacij dobijo na spletni strani fakultete www.fpuv.vs-nm.si.
Vpisna mesta
Poslovna ekonomija – univerzitetni program
- Novo mesto
- Ljubljana

Redni

Izredni

2
-

2
2

FAKULTETA ZA POSLOVNE VEDE

nazaj na kazalo

Poljanska cesta 4, 1000 Ljubljana
Tel.: (0)1 820-52-300, (0)1 360-28-84
Faks: (0)1 432-10-39
E-pošta: info@kat-inst.si
Spletna stran: www.katoliski-institut.si
Informativno mesto: dekanat, Ciril-Metodov trg 9, Ljubljana (mestni avtobusi št. 2, 13, 20).
Kraj izvajanja dejavnosti: Poljanska cesta 4 in Krekov trg 1, Ljubljana.
Fakulteta izvaja javnoveljavni univerzitetni študijski program Poslovne vede. Program se izvaja kot redni študij, vendar
je oblika študija prilagojena tudi za zaposlene študente. Delo poteka v sodelovanju z uglednimi gospodarskimi
družbami in nevladnimi organizacijami. Mednarodna dejavnost fakultete je osredotočena na Mednarodno zvezo
katoliških univerz s sedežem v Parizu, ter univerzami v Italiji, Veliki Britaniji, Združenih državah Amerike, Španiji,
Argentini, Franciji, idr. Po končanem študiju diplomant/ka dobi strokovni naslov diplomirani ekonomist (UN)
/diplomirana ekonomistka (UN).
Prednosti programa: razvoj svobodnega razmišljanje ter oblikovanje veščin za samostojno poslovno pot, podajanje
celovitega znanja s področja poslovnih ved, majhno število študijskih predmetov, kakovostni prostori v mestnem jedru,
moderen način izvajanja učnega procesa (delo v majhnih skupinah, osebni pristop k poučevanju, fleksibilnost učnega
procesa), povezovanje s prakso (gostje iz prakse, dejaven stik s predstavniki slovenskih podjetij, študije primerov in
raziskovanje), veščine pogajanj, vodenja ljudi, komuniciranja, financ, prava, tuji jeziki, kritični pogled celostnega
humanizma, mednarodna primerljivost, mednarodno sodelovanje s priznanimi tujimi univerzami, možnost
štipendiranja, neodvisnost financiranja od javnih sredstev.
Zaposlitvene možnosti: Program omogoča izvedbo prakse in zaposlitev v vseh inštitucijah zasebnega, javnega,
pridobitnega in nepridobitnega sektorja - banke, zavarovalnice, podjetja, javna uprava, zavodi, inštitucije civilne družbe,
idr. Strokovno in znanstveno kariero bodo diplomanti lahko udejanjali na vodstvenih mestih v pridobitnih in
nepridobitnih inštitucijah ter državni upravi; v finančnem sektorju; v svetovalnih organizacijah kot analitiki in
svetovalci za različna področja, kot revizorji, davčni svetovalci itd.; v malih podjetjih; kot gospodarski raziskovalci in
analitiki v bankah, javni upravi, raziskovalnih inštitutih itd.; in na podobnih delovnih mestih v inštitucijah EU.
Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa
Prijavni roki
1. prijavni rok: od 6. 2. 2012 do 16. 3. 2012
2. prijavni rok: od 20. do 31. 8. 2012
3. prijavni rok: od 17. 9. 2012 do 12. 10. 2012
Način prijave
Kandidati se prijavijo s prijavnico, ki jo dobijo na spletni strani Fakultete za poslovne vede www.katoliski-institut.si.
Prijavo za vpis z ustreznimi prilogami pošljejo na naslov:
Fakulteta za poslovne vede
Ciril-Metodov trg 9
1000 Ljubljana.
Vse prijavljene kandidate bo vodstvo fakultete povabilo na individualni informativni razgovor, kjer bodo podrobneje
seznanjeni z identiteto fakultete in pogoji izobraževanja. Informativni dan bo fakulteta organizirala na zgoraj
navedenem informativnem mestu na dneve, kot je določeno za javne in koncesionirane visokošolske zavode v Razpisu
za vpis v prvi letnik v študijskem letu 2012/2013.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE POSLOVNE VEDE
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program 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,
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
Jezik študija
Študij poteka v slovenskem jeziku. Predavanja gostujočih profesorjev potekajo v angleškem jeziku.
Šolnina
Šolnina za letnik študija znaša 2.400 evrov.
Vpisna mesta
Poslovne vede – univerzitetni program

Redni
50

Izredni
-

50 % točk,
50 % točk.

FAKULTETA ZA UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE V NOVI
GORICI
nazaj na kazalo
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 dnevi za redni in izredni študij bodo februarja v prostorih fakultete na Gregorčičevi 19, Nova Gorica in
v univerzitetnem in raziskovalnem središču Novo mesto, Novi trg 5, Novo mesto. 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 izvaja visokošolska strokovna študijska programa Socialni management in Psihosocialna pomoč.
Prijavni roki
Kandidati za vpis se na razpis prijavijo v treh rokih.
1. prijavni rok: od 10. 2. 2012 do 8. 3. 2012,
2. prijavni rok: od 22. 8. do 29. 8. 2012,
3. prijavni rok: od 1.10. do 5. 10. 2012.
Način prijave
Kandidati pošljejo:
izpolnjen prijavni obrazec (dostopen na spletni strani fakultete www.fuds.si) v elektronski obliki ter izpolnjen in
podpisan obrazec v pisni obliki,
overjeno fotokopijo maturitetnega ali zaključnega spričevala,
overjeno fotokopijo spričevala 3. in 4. letnika
na naslov:
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici,
Kidričeva 9
5000 Nova Gorica.
Prijavnica z navodili bo na voljo na spletni strani fakultete www.fuds.si.
Vpis
Kandidati bodo k vpisu pisno povabljeni in hkrati obveščeni o natančnem datumu vpisa.
Druga podrobnejša navodila in informacije, pomembne, za izbiro študija
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.
Izredni študij
Izredni študij v Novi Gorici in Novem mestu se bo izvajal v obliki konzultacij, če bo v letnik vpisanih manj kot 6
študentov. V Ljubljani se študij ne bo izvajal, če bo vpisanih manj kot 6 študentov.
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE SOCIALNI MENEDŽMENT
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Diplomant/ka dobi strokovni naslov diplomant/ka socialnega
menedžmenta.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Socialni menedžment 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
Socialni menedžment – visokošolski strokovni
program
- Nova Gorica
- Ljubljana
- Novo mesto

Redni

Izredni

-

40
15
15

VPISNA MESTA ZA SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA IN TUJCE
Socialni menedžment – visokošolski strokovni
program
- Nova Gorica

Redni

Izredni

-

15

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
Skladno s 6. členom Meril za prehode, ki jih je dne 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: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Za vpis v 2. oziroma 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 (obrazec DZS 1,71/4), ki ga morajo poslati na Fakulteto za
uporabne in družbene študije v Novi Gorici od 1. do 17. septembra 2012.
VPIS V 2. LETNIK
Vpisni pogoji
Neposredno v 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Socialni menedžment se lahko vpiše, kdor je uspešno
zaključil višješolski strokovni program, sprejet po 1. 1. 1994, če izpolnjuje pogoje za vpis v visokošolski strokovni program. Vpisani
študenti morajo opraviti diferencialne izpite, ki izhajajo iz razlik med programi. Te predpiše ustrezni organ Fakultete za uporabne
družbene študije v skupnem obsegu največ 24 KT.
Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.
Vpisna mesta
Socialni menedžment VS (2. letnik) – program prve stopnje
- Nova Gorica

Redni

Izredni

-

10

VPIS V 3. LETNIK
Neposredno v 3. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Socialni menedžment se lahko vpiše:
kdor je uspešno zaključil višješolski strokovni program, sprejet po 1. 1. 1994
diplomanti kateregakoli visokošolskega strokovnega in univerzitetnega programa, če izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski
strokovni program.
Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.
Vpisna mesta
Socialni menedžment VS (3. letnik) – program prve stopnje
- Nova Gorica

Redni

Izredni

-

10

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE PSIHOSOCIALNA POMOČ
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Diplomant/ka dobi strokovni naslov diplomant/ka
psihosocialne pomoči.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Psihosocialna pomoč 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
Psihosocialna pomoč – visokošolski strokovni program

Redni
-

Izredni
90

VPISNA MESTA ZA SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA IN TUJCE
Psihosocialna pomoč – visokošolski strokovni program

Redni
-

Izredni
15

60 % točk,
40 % točk.

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/
Informativno mesto: Ljubljana, Dunajska 156, (WTC – medetaža A).
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 visokošolska strokovna študijska programa prve
stopnje Podjetništvo v turizmu in Premoženjsko svetovanje.
Prijavni roki
Kandidati za vpis se na razpis prijavijo v treh rokih.
1. prijavni rok: od 10. 2. 2012 do 30. 6. 2012,
2. prijavni rok: od 20. 8. 2012 do 31. 8. 2012,
3. prijavni rok: od 1.10. 2012 do 5. 10. 2012 oziroma do zasedbe prostih vpisnih mest.
Način prijave
Kandidati se prijavijo z elektronsko prijavnico, ki je objavljena na spletni strani Gea College - FP (www.geacollege.si). Prijavi priložijo overjeno fotokopijo zaključnega spričevala srednje šole. Izpolnjeno in podpisano prijavo
skupaj s prilogami pošljejo po pošti ali osebno prinesejo na naslov:
Gea College – FP
Dunajska 156
1000 Ljubljana.
Vpis
Točni datumi vpisov bodo objavljeni po zaključku posameznega prijavnega roka. Kandidati bodo na podlagi poslane
oziroma oddane prijavnice prejeli vabilo na vpis po pošti.
Vsa podrobnejša pojasnila o poteku in stroških študija dobijo kandidati na spletni strani fakulteta www.gea-college.si.
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE PODJETNIŠTVO V TURIZMU
Trajanje študija
Študij traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Podjetništvo v turizmu 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 uspešno 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.

Vpisna mesta

Podjetništvo v turizmu –
visokošolski strokovni
program
- Piran
- Ljubljana
- Maribor

Redni

Izredni
Državljani RS

Izredni v angleškem jeziku
Tujci

-

50
50
50

25
25
25

Izredni študij v prvem letniku se bo izvajal, če bo vpisanih najmanj 40 študentov na posamezni lokaciji.

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE PREMOŽENJSKO SVETOVANJE
Kraj izvajanja programa
Študij se izvaja v Ljubljani.
Trajanje študija
Študij traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Premoženjsko svetovanje 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
Premoženjsko svetovanje – visokošolski strokovni
program
- Ljubljana

Redni

Izredni

-

50

Izredni študij v prvem letniku se bo izvajal, če bo vpisanih najmanj 35 študentov.
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 Premoženjsko svetovanje.
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 Premoženjsko svetovanje.
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 podjetništvo v zgoraj
navedenih rokih. K prijavi je treba priložiti dokazila (diplomo, potrdilo o zaključeni izobrazbi). O datumu vpisa in dodatnih
dokazilih, ki jih bo treba predložiti, bo šola 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 med študijem opraviti diferencialne izpite iz predmetov: Uvod v osebne finance (6 KT), Ekonomika
poslovanja (6 KT) in Računovodstvo in poslovne finance (6 KT) - skupaj 18 KT (diplomantom programa Računovodstvo ni potrebno
opravljati diferencialnega izpita iz predmeta Računovodstvo in finance).
Kandidati iz drugih strokovnih področij bodo morali med študijem opraviti diferencialne izpite iz predmetov: Uvod v osebne finance
(6 KT), Ekonomika poslovanja (6 KT) in Računovodstvo in poslovne finance (6 KT) in še enega predmeta, ki ga določi Komisija za
študentske in študijske zadeve - skupaj 24 KT.
Predavanja in diferencialni izpiti bodo organizirani na šoli.
Senat fakultete oziroma komisija za priznavanje znanj in spretnosti študentu določi individualni predmetnik študijskega programa 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.
Vpisna mesta
Premoženjsko svetovanje VS (2. letnik) – program prve
stopnje
- Ljubljana

Redni

Izredni

-

25

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 podjetništvo v zgoraj
navedenih rokih. K prijavi je treba priložiti dokazila (diplomo, potrdilo o zaključeni izobrazbi). O datumu vpisa in dodatnih
dokazilih, ki jih bo treba predložiti, bo šola kandidate pisno obvestila.

Vpisni pogoji
Vpišejo se lahko diplomanti višješolskega študijskega programa, sprejetega pred letom 1994.
Kandidati iz ekonomskega in poslovnega področja bodo morali med študijem opraviti diferencialne izpite iz predmetov, ki jih določi
Komisija za študentske in študijske zadeve - skupaj 12 KT.
Kandidati iz drugih strokovnih področij bodo morali med študijem opraviti še tri diferencialne izpite iz predmetov Uvod v osebne
finance, 6KT, Ekonomika poslovanja, 6 KT, Računovodstvo in poslovne finance, 6 KT, - skupaj 18 KT.
Vpisna mesta
Premoženjsko svetovanje VS (3. letnik) – program prve
stopnje
- Ljubljana

Redni

Izredni

-

25

IBS MEDNARODNA POSLOVNA ŠOLA LJUBLJANA
Mencingerjeva 7, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 281-13-40
Gsm: 040 561-896
Faks: (01) 281-13-39
E-pošta: info@ibs.si
Spletna stran: www.ibs.si
Informativno mesto in informativna dneva:

nazaj na kazalo

Mencingerjeva 7, pritličje, v petek, 10. 2. 2012 ob 17.00 in v soboto,
11. 2. 2012 ob 10.00.

Kandidati se lahko za informativni razgovor dogovorijo tudi individualno po telefonu (01) 281-13-40.
IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana izvaja visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Mednarodno
poslovanje.
Prijavni roki
Kandidati se lahko prijavijo v treh rokih:
1. prijavni rok: 10. 2. 2012 do 8. 3. 2012
2. prijavni rok: 20. 8. 2012 do 28. 8. 2012
3. prijavni rok: 1. 10. 2012 do 5. 10. 2012
Način prijave
Kandidati se prijavijo na razpis s prijavnico, ki jo dobijo na spletni strani šole www.ibs.si.
Prijavnico z overjenimi fotokopijami spričeval 3. in 4. letnika srednje šole, zaključnega izpita, splošne mature oziroma
poklicne mature ter fotokopijo rojstnega ali poročnega lista (v primeru spremenjenega priimka) pošljejo ali prinesejo
na naslov:
IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana
Mencingerjeva 7
1000 Ljubljana.
Zadnji dan za oddajo prve prijave je 8. marec 2012, zadnji dan za oddajo druge prijave 28. 8. 2012 in zadnji dan za
oddajo tretje prijave 5. 10. 2012.
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE MEDNARODNO POSLOVANJE
Študenti se pri študiju seznanijo s poslovnimi, upravnimi, trajnostnimi in etičnimi vsebinami ter dosežejo visoko
stopnjo znanja tujega jezika.
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (6 semestrov) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Usmeritve študija
Študijski program ima tri usmeritve: Mednarodno poslovanje s tujimi jeziki, Mednarodno poslovanje s trajnostnim
razvojem ter Mednarodno poslovanje in javna uprava. Prva usmeritev je namenjena vsem, ki se želijo naučiti
sproščenega poslovnega komuniciranja v več tujih jezikih, druga pa seznanja z vsebinami kot Mednarodno poslovanje
in naravno okolje, Okoljevarstveno pravo in poslovanje, Trajnostno poslovanje kot vrednota itd.; tretja pa je zelo
primerna za vse, ki delajo za javno upravo, saj vsebuje predmete kot Vlada in javni sektor, Ekonomika javnega sektorja
ter Menedžment mednarodnih projektov.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Mednarodno 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 zbrani 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
Mednarodno poslovanje – visokošolski strokovni program

Redni
-

Izredni
160

Študij na daljavo
80

Posamezni deli študijskega programa se izvajajo z elementi študija na daljavo. Študij se izvaja, če je vpisanih najmanj
30 študentov.

Posebnosti storitev
Študij temelji na individualnem pristopu do študentov. Šola za vsakega študenta naredi individualni učni načrt in
omogoča individualne izpitne roke. V primeru, da je študent že opravil kakšne izpite na univerzi, se ti v celoti ali delno
priznajo, študent pa lahko hitreje napreduje. Izvedba študijskega programa je organizacijsko, po obsegu ter časovno
prilagojena zaposlenim študentom. Izredni študij se izvaja modularno (istočasno poteka samo en predmet),
zagotovljenih je 40 % kontaktnih ur, predvidenih v študijskem programu. Del kontaktnih ur se lahko nadomesti z
drugačnimi oblikami dela, npr. kombiniran študij ob upoštevanju določil ECTS. Študij poteka dvakrat tedensko
popoldne ob 16.30. Ob dovolj velikem številu vpisanih mladih bomo zanje organizirali posebno skupino z
dopoldanskimi obveznostmi.
Študij poteka v obliki predavanj, študija primerov, pri katerih se obravnava praktične primere iz različnih držav,
individualnega študijskega dela in praktičnega usposabljanja. Študij primerov pri strokovnih predmetih poteka v
angleškem jeziku, izvajajo pa ga predavatelji iz Avstrije (Univerza v Celovcu), Avstralije (Deakin University
Melbourne), Nemčije (Munich Business School), Havajev (Pacific University Hawaii), Finske (Savonia University of
Applied Sciences), Italije (Universita degli studi di Trieste) itd.
IBS nudi študentom pomoč pri iskanju zaposlitve, tutorstvo, individualne učne načrte in brezplačno učno pomoč pri
tujih jezikih. IBS organizira tudi študij na daljavo, razvit po modelu Open University, ki ima na tem področju najdaljšo
tradicijo.
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
Za vpis v 2. in 3. letnik se kandidati prijavijo s prijavnico, ki jo dobijo na spletni strani šole, in jo z dokazili o predhodni izobrazbi
do 30. septembra 2012 pošljejo ali prinesejo na naslov: IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana, Mencingerjeva 7, 1000
Ljubljana.
VPIS V 2. LETNIK
Vpisni pogoji
V 2. letnik študijskega programa Mednarodno poslovanje se lahko vpišejo:
- diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih po 1. 1. 1994, sorodnih študijskih področij (poslovnih, organizacijskih,
upravnih, pravnih, ekonomskih in drugih sorodnih družboslovnih področij), ki izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni
študijski program prve stopnje;
- študenti dodiplomskih programov (poslovnih, organizacijskih, upravnih, pravnih, ekonomskih in drugih sorodnih družboslovnih
področij), ki izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni študijski program prve stopnje. Imeti morajo vsaj toliko kreditnih
točk iz predhodnega izobraževanja, kolikor jih potrebujejo za napredovanje po programu;
- diplomanti višješolskih programov, sprejetih po 1. 1. 1994, nesorodnih študijskih področij, ki morajo do zaključka študija opraviti
še diferencialne izpite.
Natančnejše informacije dobijo kandidati na šoli.
VPIS V 3. LETNIK
Vpisni pogoji
V 3. letnik študijskega programa Mednarodno poslovanje se lahko vpišejo:
- diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih pred 1. 1. 1994, sorodnih študijskih področij (poslovnih, organizacijskih,
upravnih, pravnih, ekonomskih in drugih sorodnih družboslovnih področij), ki izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni
študijski program prve stopnje;
- študenti dodiplomskih programov (poslovnih, organizacijskih, upravnih, pravnih, ekonomskih in drugih sorodnih družboslovnih
področij), ki izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni študijski program prve stopnje. Imeti morajo vsaj toliko kreditnih
točk iz predhodnega izobraževanja, kolikor jih potrebujejo za napredovanje po programu;
- diplomanti višjih šol nesorodnih študijskih programov, ki so bili sprejeti pred 1. 1. 1994, morajo do zaključka študija opraviti
diferencialne izpite.
Natančnejše informacije dobijo kandidati na šoli.

ŠOLA ZA RISANJE IN SLIKANJE

nazaj na kazalo

Sedež: Jožeta Jame 12, 1000 Ljubljana
E-pošta: arthouse2012i@gmail.com
Spletna stran: www.arthouse-si.com
Uradne ure: po dogovoru
Informativno mesto: Šola za risanje in slikanje. Kandidati lahko dobijo informacije prek celega leta na šoli, v
Predstavitvenem zborniku šole in na spletni strani šole.
Informativni dnevi:
sobota, 12. maj 2012 ob 10.00 in sobota, 1. september 2012 ob 10. 00. Po potrebi bodo
razpisani dodatni informativni dnevi in individualne informativne ure.
Šola za risanje in slikanje je samostojni visokošolski zavod. Izvaja visokošolski strokovni študijski program prve
stopnje Slikarstvo.
Prijavni roki in vpis
Kandidati za vpis se na razpis prijavijo v dveh rokih.
1. prijavni rok in vpis: od 10. 2. 2012 do 26. 5. 2012
Urnik vpisa bo določen individualno za posameznega kandidata.
2. prijavni rok: od 1. 9. 2012 do 6. 10. 2012
Vpis bo mogoč, če vpisna mesta še ne bodo zasedena.
Način prijave
Kandidati se prijavijo s Prijavnim listom Šole za risanje in slikanje. Dobijo in oddajo ga na Šoli za risanje in slikanje.
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE SLIKARSTVO
Trajanje študija
Študij traja štiri leta in obsega 240 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Slikarstvo se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli
štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Vpiše se lahko tudi, kdor nima vseh naštetih pogojev, izkazuje pa izjemno umetniško nadarjenost.
Vsi kandidati morajo ob prijavi oddati portfolio z likovnimi deli.
Portfolio z likovnimi deli
Preizkus likovne nadarjenosti se ne izvaja. Ob prijavi morajo kandidati oddati predstavitev na USB ključu: kratek opis
likovne dejavnosti, morebitni posebni dosežki, razlog za izbiro študija na Šoli za risanje in slikanje in 5-10 lastnih
likovnih del.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
portfolio z likovnimi deli
splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Slikarstvo – visokošolski strokovni program

Redni
25

Izredni
25

Posebnosti študija
Šola je oblikovana po univerzitetnih standardih. Študijski program slikarstvo je edini slovenski 4-letni dodiplomski
študijski program likovne umetnosti. Program vsebuje izvirne visokošolske predmete in vsebine. ArtBLOG je
originalna spletna aplikacija za komunikacijo med šolo in študenti..
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
Neposredni vpis v 2. 3. ali 4. letnik je mogoč skladno z vpisnimi pogoji, ki jih določa statut.

VISOKA GOSPODARSKA ŠOLA
Mariborska cesta 2, 3000 Celje
Tel.: (03) 428-79-00
Gsm: 031 328-699
Faks: (03) 428-7906
E-pošta: info@vgs-ce.si
Spletna stran: www.vgs-ce.si
Informativni dnevi za izredni študij:

nazaj na kazalo

Šolski center Celje: 10. 2. 2012 ob 16. uri, 11. 2. 2012 ob 10. uri in 23. 8. 2012
ob 16. uri.

Visoka gospodarska šola izvaja visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Sodobno proizvodno inženirstvo.
Prijavni in vpisni roki:
1. prijavni rok: od 10. 2. do 8. 3. 2012. Vpis sprejetih kandidatov bo od 30. 7. do 10. 8. 2012.
2. prijavni rok: od 20. 8. do 28. 8. 2012. Vpis sprejetih kandidatov bo od 14. 9. do 21. 9. 2012.
3. prijavni rok: od 1. 10. do 5. 10. 2012. Vpis sprejetih kandidatov bo do 11. 10. 2012.
Način prijave
Na podlagi Razpisa za vpis v študijsko leto 2012/2013, objavljenega na spletni stran www.vgs-ce.si, kandidati pošljejo
prijavo za vpis (obrazec VGŠ P1), skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev priporočeno na naslov:
Visoka gospodarska šola
Mariborska cesta 2
3000 Celje.
VISOKOŠOLSKI
INŽENIRSTVO

STROKOVNI

ŠTUDIJSKI

PROGRAM

PRVE

STOPNJE

SODOBNO

PROIZVODNO

Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Sodobno proizvodno 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 zbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi ali splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Način študija
Visoka šola izvaja samo izredni študij, ki je prilagojen zaposlenim študentom. Organizirane oblike pedagoškega dela
bodo potekale med tednom v popoldanskem času in ob sobotah dopoldne. Praviloma bodo predmeti potekali zaporedno
oziroma največ dva predmeta vzporedno.
Vpisna mesta
Sodobno proizvodno inženirstvo – 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 nadaljevanje študija po
merilih za prehode (obrazec VGŠ P3, dostopen na spletni strani www.vgs-ce.si), ki ga morajo poslati na Visoko gospodarsko šolo
od 1. do 21. septembra 2012.
Vpisni pogoji
V 2. letnik se lahko vpišejo diplomanti višješolskega strokovnega študijskega programa Strojništvo, če izpolnjujejo pogoje za vpis v
visokošolski strokovni študijski program Sodobno proizvodno inženirstvo.
Določijo se jim diferencialni izpiti iz znanj, ki jih niso pridobili v predhodnem študijskem programu 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
predhodnem študijskem programu.

Če bo prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih mest, bo pri izbiri upoštevana povprečna ocena opravljenih izpitov v
predhodnem študijskem programu.
Vpisna mesta
Sodobno proizvodno inženirstvo VS (2. letnik) – program
prve stopnje

Redni

Izredni

-

60

VISOKA POSLOVNA ŠOLA ERUDIO

nazaj na kazalo

Litostrojska cesta 40, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 548-37-66
GSM: 031 383-064
Faks: (01) 515-27-70
E-pošta: referat@vps.erudio.si
Spletna stran: www.vps.erudio.si
Informativno mesto: Litostrojska cesta 40.
Visoka poslovna šola Erudio je samostojni visokošolski zavod. Izvaja visokošolski strokovni študijski program prve
stopnje Podjetništvo in mednarodno poslovanje.
Informativni dnevi :

10. 2. 2012 ob 16.00, 11. 2. 2012 ob 9.00, 11. 5. 2012 ob 16.00, 31. 8. 2012 ob 16.00, 14. 09. 2012 ob
16.00, 15. 09. 2012 ob 9.00, 28. 9. 2012 ob 16.00.

E- informativni dan: vsak torek ob 15.00 od 14. februarja do 20. junija in od 20. avgusta do 28. septembra (po
predhodni prijavi na vps.erudio.si).
Za individualne informativne pogovore se kandidati lahko dogovorijo prek elektronske pošte (referat@vps.erudio.si)
ali po telefonu (01) 548 37 66.
Prijavni roki
Kandidati za vpis se na razpis prijavijo v treh rokih:
1. prijavni rok: od 10. 2. 2012 do 25. 4. 2012,
2. prijavni rok: od 16. 5. 2012 do 20. 7. 2012,
3. prijavni rok: od 6. 8. 2012 do 5. 10. 2012.
Način prijave
Prijave za vpis kandidati pošljejo s priporočeno pošto in z ustreznimi prilogami na naslov:
Visoka poslovna šola ERUDIO
Litostrojska cesta 40
1000 Ljubljana.
Prijavnico kandidati dobijo na spletni strani www.vps.erudio.si
Informativna prijava mogoča vsak delovnik, najkasneje do 5. 10. 2012 (prijavnica je objavljena na spletnih
straneh šole).
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE PODJETNIŠTVO IN MEDNARODNO
POSLOVANJE
Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Naslov po zaključenem študiju: v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Ur. list RS, št. 61/06)
pridobi po uspešnem zaključku študija študent oziroma študentka strokovni naslov diplomirani ekonomist
(VS)/diplomirana ekonomistka (VS).
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Podjetništvo in mednarodno sodelovanje 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 točk a) in c) zbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi ali 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

50 % točk,
50 % točk.

Vpisna mesta
Podjetništvo in mednarodno poslovanje – visokošolski
strokovni program

Redni

Izredni

45

90

Visoka poslovna šola ERUDIO bo izvajala tudi študij na daljavo.
Izvedba študijskega programa bo individualizirana ter prilagojena študentom. Predavanja bodo potekala dvakrat na
teden.
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
Neposredno v 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Podjetništvo in mednarodno poslovanje se lahko vpiše,
kdor je uspešno zaključil višješolski strokovni program, sprejet po 1. 1. 1994, če izpolnjuje pogoje za vpis v visokošolski strokovni
program. Brez dodatnih študijskih obveznosti se lahko vpišejo diplomanti sorodnih programov skladno s 6. členom Meril za prehode,
ki jih je 18. 11. 2010 sprejel Svet Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu.
Diplomanti ostalih programov morajo do vpisa v tretji letnik opraviti dodatne študijske obveznosti, ki izhajajo iz razlik med
programi. Te predpiše ustrezni organ VPŠ ERUDIO. V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno
višješolskega programa.
Pogoje izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini.
Neposredno v 3. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Podjetništvo in mednarodno poslovanje se lahko vpiše:
a) kdor je uspešno zaključil višješolski študij, sprejet pred 01. 01. 1994.
b) diplomanti kateregakoli visokošolskega strokovnega in univerzitetnega programa, če izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski
strokovni program.
Brez dodatnih študijskih obveznosti se lahko vpišejo diplomanti sorodnih programov, skladno s 6. členom Meril za prehode (ki jih je
18. 11. 2010 sprejel Svet Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu).
Diplomanti ostalih programov morajo do prijave teme diplomske naloge opraviti diferencialne izpite, ki izhajajo iz razlik med
programi. Te predpiše ustrezni organ VPŠ ERUDIO.
Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini.

VISOKA ŠOLA ZA POSLOVNE VEDE

nazaj na kazalo

Tržaška cesta 42, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 244-42-14 - referat za študentske zadeve
E-pošta: info@vspv.si
Spletna stran: www.vspv.si
Informativno mesto in informativni dnevi: Tržaška cesta 42
- 10. 2. 2012 ob 12.00 in 16.30,
- 11. 2. 2012 ob 10.00,
- 21. 6. 2012 ob 16.00,
- 6. 9. 2012 ob 16.00,
- 20. 9. 2012 ob 16.00.
Informacije o študijskem programu lahko kandidati dobijo po telefonu, elektronski pošti, na spletni strani www.vspv.si
ali osebno v študentskem referatu.
Visoka šola za poslovne vede je samostojni visokošolski zavod. Izvaja visokošolski strokovni študijski program prve
stopnje Poslovna informatika. Diplomant dobi strokovni naslov diplomirani poslovni informatik (VS) oziroma
diplomirana poslovna informatičarka (VS).
Prijavni roki
Kandidati za vpis se na razpis prijavijo v treh rokih:
1. prijavni rok: od 1. 3. 2012 do 4. 5. 2012,
2. prijavni rok: od 1. 8. 2012 do 25. 9. 2012,
3. prijavni rok: od 1. 10. 2012 do 5. 10. 2012.
Način prijave in vpis
Kandidati prijavo za vpis izpolnijo na spletni strani Visoke šole za poslovne vede (www.vspv.si).
Vpisi bodo potekali v referatu od 7. maja 2012 naprej do zapolnitve mest.
Šolnina bo določena v skladu z veljavnim cenikom šole.
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE POSLOVNA INFORMATIKA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (6 semestrov) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Poslovna 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
Poslovna informatika – visokošolski strokovni program

Redni
70

Izredni
70

Študij na daljavo
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 Visoko šolo za poslovne vede od 1. do
17. septembra 2012.
Pri prehodu v 2. oziroma 3. letnik se kandidatom določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo nadaljevati študij
na visokošolskem strokovnem študijskem programu Poslovna informatika. Do pristopa na izpite iz 2. letnika morajo opraviti
diferencialne izpite iz predmetov 1. letnika, pri prehodu v 3. letnik pa iz predmetov 1. in 2. letnika visokošolskega strokovnega
programa Poslovna informatika. Natančnejše informacije dobijo kandidati na šoli.
Vpisna mesta
Poslovna informatika VS (2. letnik) – program prve stopnje
Poslovna informatika VS (3. letnik) – program prve stopnje

Redni
-

Izredni
15
15

VISOKA ŠOLA ZA RAČUNOVODSTVO

nazaj na kazalo

Stegne 21 c, 1000 Ljubljana
Tel.: 059-090-960
Faks: 059-090-962
E-pošta: info@vsr.si
Spletna stran: www.vsr.si
Informativni dnevi:
26. 3. 2012, 16. 4. 2012, 21. 5. 2012, 4. 6. 2012, 11. 6. 2012, 18. 6. 2012, 27. 8. 2012, 3. 9.
2012, 10. 9. 2012, 17. 9. 2012, 24. 9. 2012, 1. 10. 2012, 8. 10. 2012, 22. 10. 2012, 19. 11. 2012,
10. 12. 2012, vedno ob 15.00.
Visoka šola za računovodstvo je samostojni visokošolski zavod. Izvaja visokošolski strokovni študijski program prve
stopnje Računovodstvo. Diplomant/ka dobi strokovni naslov diplomirani/a ekonomist/ka (VS).
Informacije o študijskem programu lahko kandidati dobijo po telefonu, elektronski pošti, na spletni strani šole
www.vsr.si ali pa se oglasijo v referatu za študijske zadeve ob sredah in četrtkih od 14.00 do 16.30.
Rok za oddajo prijave in način prijave
Za vpis v 1. letnik se prijavite z obrazcem Prijava za vpis na dodiplomski študij 2012/2013 (na razpolago je na spletni
strani šole www.vsr.si in na sedežu šole), ki ga pošljete na naslov:
Visoka šola za računovodstvo
Stegne 21c
1000 Ljubljana
v času od 1. junija do 30. septembra 2012.
Vpis
Vpis v 1. letnik bo potekal od 1. junija do 1. oktobra 2012 v času uradnih ur referata za študijske zadeve na sedežu
šole. Ob vpisu boste predložili potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis in sklenili pogodbo o študiju.
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE RAČUNOVODSTVO
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS (22 obveznih predmetov, 5 izbirnih predmetov, praktično
usposabljanje, strokovna praksa v podjetju, diplomsko delo). Diplomant dobi strokovni naziv diplomirani/a
ekonomist/ka (VS).
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Računovodstvo 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 in kraj izvedbe
Šola izvaja redni in izredni študij.
Študijski proces (predavanja, vaje in druge pedagoške aktivnosti) se izvaja na sedežu šole v Ljubljani, Stegne 21 c,
1000 Ljubljana.
Vpisna mesta
Računovodstvo – visokošolski strokovni program

Redni
70

Izredni
70

Vpis v 2. letnik je namenjen
diplomantom višješolskih študijskih programov, sprejetih po letu 1994 (Zakon o poklicnem in strokovne izobraževanju), če
izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni študijski program prve stopnje. Glede na smer študija morajo pred vpisom v 3.
letnik opraviti še diferencialne izpite in sicer:
diplomanti iz sorodnih študijskih področij (Poslovni sekretar, Komercialist, Računovodja, Turizem, Gostinstvo, Poštni promet) iz
predmetov: Ekonomika podjetja in Uvod v računovodstvo, skupaj 18 ECTS,
diplomanti iz nesorodnih študijskih področij iz predmetov: Ekonomika podjetja, Uvod v računovodstvo, Upravljalno
računovodstvo I, skupaj 27 ECTS.

Za vpis v 2. letnik se prijavite z obrazcem Prijava za vpis na dodiplomski študij 2012/13 (na razpolago je na spletni strani šole
www.vsr.si in na sedežu šole), ki ga pošljete na Visoko šolo za računovodstvo, Stegne 21 c, 1000 Ljubljana od 1. junija do 30.
septembra 2012.
Vpis v 2. letnik bo potekal od 1. junija do 1. oktobra 2012 v času uradnih ur referata za študijske zadeve na sedežu šole. Ob vpisu
boste predložili potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis in sklenili pogodbo o študiju.
Vpis v 3. letnik je namenjen
diplomantom višješolskih programov, ki so se izvajali po predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo Zakona o poklicnem in
strokovnem izobraževanju (programi pred letom 1994).
Glede na smer študija morajo med študijem opraviti še diferencialne izpite in sicer:
diplomanti iz sorodnih študijskih področij, sprejetih pred letom 1994 (družbene vede (ekonomija), poslovne in upravne vede
(poslovanje, podjetništvo, management, trženje, finance, bančništvo, računovodstvo)) iz predmetov: Stroškovno računovodstvo in
Finančno računovodstvo, skupaj 12 ECTS;
diplomanti višješolskih programov iz drugih strokovnih področij, sprejetih pred letom 1994, iz predmetov: Ekonomika podjetja,
Uvod v računovodstvo in Upravljalno računovodstvo I, skupaj 27 ECTS.
Za vpis v 3. letnik se prijavite z obrazcem Prijava za vpis na dodiplomski študij 2012/13 (na razpolago je na spletni strani šole
www.vsr.si in na sedežu šole), ki ga pošljete na Visoko šolo za računovodstvo, Stegne 21 c, 1000 Ljubljana od 1. junija do 30.
septembra 2012.
Vpis v 3. letnik bo potekal od 1. junija do 1. oktobra 2012 v času uradnih ur referata za študijske zadeve na sedežu šole. Ob vpisu
boste predložili potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis in sklenili pogodbo o študiju.
VPIS V POSAMEZNI LETNIK NA PODLAGI MERIL ZA PREHODE
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) se
določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
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) se
določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
Za vpis v posamezen letnik se prijavite z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za nadaljevanje študija po merilih
za prehode (obrazec prejmete v referatu šole), ki ga pošljete na Visoko šolo za računovodstvo, Stegne 21 c, 1000 Ljubljana od 1.
junija do 30. septembra 2012.
Obrazcu priložite potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis. O obsegu manjkajočih obveznosti boste obveščeni do vpisa, ki
bo potekal od 1. junija do 1. oktobra 2012 v času uradnih ur referata na sedežu šole. Ob vpisu boste sklenili pogodbo o študiju.
Razpisana mesta
Redni študij: 70 študentov (v vsak letnik)
Izredni študij: 70 študentov (v vsak letnik)

VISOKA ŠOLA ZA STORITVE V LJUBLJANI

nazaj na kazalo

Cesta na Brdo 69, 1000 Ljubljana
Visoka šola za storitve Ljubljana izvaja visokošolska strokovna študijska programa prve stopnje Kozmetika in
Fotografija ter delne študije – module v obeh programih.
Informacije o študijskem programu lahko kandidati dobijo po telefonu, elektronski pošti ali osebno v študentskih
referatih obeh oddelkov.
Prijavni roki
1. rok: od 1. 3. 2012 do 15. 7. 2012,
2. rok: od 1. 8. 2012 do 15. 9. 2012,
3. rok: od 16. 9. 2012 do 5. 10. 2012.
Način prijave in vpis
Kandidati prijavo za vpis izpolnijo na spletni strani Visoke šole za storitve (www.vist.si).
Vpisi bodo v referatih oddelkov od 7. maja 2012 naprej do zapolnitve mest.
Šolnina bo določena v skladu z veljavnim cenikom šole.
ODDELEK ZA KOZMETIKO
Referat za študentske zadeve, Gerbičeva 51 a, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 283-17-00
E-pošta: info@vist.si, kozmetika@vist.si
Spletna stran: www.vist.si
Informativno mesto in informativni dnevi: Tržaška 40 (vhod s Šestove ulice, stavba F, 2. nadstropje):
- 10. 2. 2012 ob 12.00 in 16.30,
- 11. 2. 2012 ob 10.00,
- 21. 6. 2012 ob 17.00,
- 6. 9. 2012 ob 17.00,
- 20. 9. 2012 ob 17.00.
Kraj izvajanja študijskega programa
Ljubljana, Gerbičeva 51 a in Tržaška 40.
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE KOZMETIKA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (6 semestrov) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Diplomant/ka dobi strokovni naslov diplomirani
kozmetik (VS)/diplomirana kozmetičarka (VS).
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Kozmetika se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli
štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Možen je tudi prehod iz sorodnih programov v skladu s študijskim programom.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati zbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi ali splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Uvajalni seminar
Za študentke in študente, ki nimajo predhodne kozmetične izobrazbe, šola organizira uvajalni seminar iz kozmetične
nege.
Vpisna mesta
Kozmetika – visokošolski strokovni program

Redni
70

Izredni
70

Deli študijskega programa - moduli
V okviru triletnega visokošolskega strokovnega programa Kozmetika so možni tudi delni študiji v modulih
Aromaterapija (50 ECTS), Manikura in pedikura (35 ECTS), Podjetništvo v kozmetiki (35 ECTS), Refleksoterapija (44
ECTS), Vizažistične tehnike in maskerstvo (46 ECTS), Zdrav način življenja (70 ECTS). Trajanje študija v delih
študijskega programa je odvisno od izbranega modula.
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Za vpis v 2. in 3. letnik 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 Visoko šolo za
storitve v Ljubljani od 1. do 17. septembra 2012.
Pri prehodu v 2. oziroma 3. letnik se kandidatom določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo nadaljevati študij
na visokošolskem strokovnem študijskem programu Kozmetika. Do pristopa na izpite iz 2. letnika morajo opraviti diferencialne
izpite iz predmetov 1. letnika, pri prehodu v 3. letnik pa iz predmetov 1. in 2. letnika visokošolskega strokovnega programa
Kozmetika.
Natančnejše informacije dobijo kandidati na šoli.
Vpisna mesta
Kozmetika VS (2. letnik) – program prve stopnje
Kozmetika VS (3. letnik) – program prve stopnje

Redni
-

Izredni
15
15

ODDELEK ZA FOTOGRAFIJO
Referat za študentske zadeve, Vodnikova 126, 1000 Ljubljana
Tel.: (05) 901-25-09
E-pošta: info@vist.si, fotografija@vist.si
Spletna stran: www.vist.si
Informativno mesto in informativni dnevi: Vodnikova 126:
- 10. 2. 2012 ob 10.30 in 16.30,
- 11. 2. 2012 ob 10.00,
- 13. 6. 2012 ob 17.00,
- 5. 9. 2012 ob 17.00,
- 19. 9. 2012 ob 17.00.
Kraj izvajanja študijskega programa
Ljubljana, Vodnikova 126.
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE FOTOGRAFIJA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (6 semestrov) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Diplomant/ka dobi strokovni naslov diplomirani
fotograf (VS)/diplomirana fotografinja (VS).
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Fotografija 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 fotografije.
Možen je tudi prehod iz sorodnih programov v skladu s študijskim programom.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati zbrani glede na:
uspeh pri preizkusu nadarjenosti
splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi ali splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

70 % točk,
10 % točk,
20 % točk.

Preizkus nadarjenosti
Preizkus nadarjenosti sestavljata pregled portfolija, ki ga kandidat predloži vsaj 7 dni pred preizkusom (ocenjuje se
posluh za likovno in prostorsko dojemanje in izražanje, definiranost motiva, prepoznavnost sporočila, tehnična izvedba)
ter zagovor (ocenjuje se motiviranost za študij fotografije, zagovor portfolija, ustvarjalni in tehnični potencial za študij
ter profesionalno delo na področju fotografije, splošno razgledanost in razgledanost na področju vizualnih umetnosti in
medijev).
Preizkus nadarjenosti v prvem prijavnem roku bo od 26. do 29. junija 2012.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem roku še prosta mesta, bo preizkus nadarjenosti še od 13. do 15.
septembra 2012 ter 27. septembra 2012.
Preizkus velja samo za tekoče leto.
Vpisna mesta
Fotografija – visokošolski strokovni program

Redni
45

Izredni
45

Deli študijskega programa - moduli
V okviru triletnega visokošolskega strokovnega programa Fotografija so možni tudi delni študiji v modulih Fotografske
tehnike (38 ECTS), Reklamna in modna fotografija (41 ECTS), Avtorska fotografija (59 ECTS), Multimedijska
fotografija (45 ECTS), Novinarska fotografija (41 ECTS). Trajanje študija v delih študijskega programa je odvisno od
izbranega modula.
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Za vpis v 2. oziroma 3. letnik 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
Visoko šolo za storitve Ljubljana od 1. do 17. septembra 2012.
Pri prehodu v 2. oziroma 3. letnik se kandidatom določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo nadaljevati študij
na visokošolskem strokovnem študijskem programu Fotografija. Do pristopa na izpite iz 2. letnika morajo opraviti diferencialne
izpite iz predmetov 1. letnika, pri prehodu v 3. letnik pa iz predmetov 1. in 2. letnika visokošolskega strokovnega programa
Fotografija.
Natančnejše informacije dobijo kandidati na šoli.
Vpisna mesta
Fotografija VS (2. letnik) – program prve stopnje
Fotografija VS (3. letnik) - program prve stopnje

Redni
-

Izredni
15
15

VISOKA ŠOLA ZA TEHNOLOGIJO POLIMEROV

nazaj na kazalo

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: Pod gradom 4, predavalnica 1.
Informativni dnevi:
Za študijski program Interaktivni informacijski sistemi:
- 10. 2. 2012 ob 16.30
- 11. 2. 2012 ob 11.00
- 17. 8. 2012 ob 17.00
Za študijski program Trajnostno inženirstvo:
- 10. 2. 2012 ob 17.30
- 11. 2. 2012 ob 9.00
- 17. 8. 2012 ob 15.00
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 v Slovenj Gradcu med 8. in 15. uro.
Prijavni roki in vpis
1. prijavni rok bo potekal od 10. februarja do 8. marca 2012. Vpis sprejetih kandidatov bo potekal od 23. julija do 16.
avgusta 2012.
2. prijavni rok bo potekal od 20. do 28. avgusta 2012. Vpis sprejetih kandidatov bo potekal od 24. do 28. septembra
2012.
3. prijavni rok bo potekal od 1. do 5. oktobra 2012. Vpis sprejetih kandidatov bo potekal do 10. oktobra 2012.
Način prijave
Kandidati Prijavo za vpis izpolnijo na spletni strani Visoke šole za tehnologijo polimerov www.vstp.si in jo skupaj z
dokazili pošljejo priporočeno na naslov:
Visoka šola za tehnologijo polimerov
Pod gradom 4
2380 Slovenj Gradec.
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE INTERAKTIVNI INFORMACIJSKI
SISTEMI
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Interaktivni informacijski 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 študij
Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Interaktivni informacijski sistemi se izvaja kot izredni študij, in
sicer je izvedba prilagojena potrebam zaposlenih študentov. Izredni študij se bo izvajal, če bo vpisanih najmanj 10
študentov.
Vpisna mesta
Interaktivni informacijski sistemi – visokošolski
strokovni program

Redni

Izredni

-

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. Študij se bo izvajal, če bo vpisanih najmanj 10 kandidatov.
Vpisna mesta
Interaktivni informacijski sistemi VS (2. letnik) - program
prve stopnje

Redni

Izredni

-

30

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE TRAJNOSTNO INŽENIRSTVO
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Trajnostno 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.

Način študij
Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Trajnostno inženirstvo se izvaja kot izredni študij, in sicer je
izvedba prilagojena potrebam zaposlenih študentov. Izredni študij se bo izvajal, če bo vpisanih najmanj 10 študentov.
Vpisna mesta
Trajnostno inženirstvo – visokošolski strokovni
program

Redni

Izredni

-

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. Študij se bo izvajal, če bo vpisanih najmanj 10 kandidatov.
Vpisna mesta
Trajnostno inženirstvo VS (2. letnik) - program prve stopnje

Redni
-

Izredni
30

VISOKA ŠOLA ZA TRAJNOSTNI TURIZEM

nazaj na kazalo

Sedež: Litostrojska cesta 40, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 548 37 66
Gsm: 031 383 064
Faks.: 01 515 27 70
E-pošta: referat@vitt.erudio.si
Spletna stran: www.vitt.erudio.si
Informativni dnevi :

10. 2. 2012 ob 17.00 in 11. 2. 2012 ob 10.00; 11. 5. 2012 ob 17.00; 31. 8. 2012 ob 17.00, 14. 09.
2012 ob 17.00, 15. 9. 2012 ob 10.00, 28. 9. 2012 ob 17.00.

E- informativni dan: vsak torek ob 15.00 - od 14. februarja do 20. junija in od 20. avgusta do 28. septembra (po
predhodni prijavi na vitt.erudio.si).
Za individualne informativne pogovore se kandidati lahko dogovorijo prek elektronske pošte (referat@vitt.erudio.si)
ali po telefonu (01) 548 37 66.
Prijavni roki
Kandidati za vpis se na razpis prijavijo v treh rokih.
1. prijavni rok: od 10. 2. 2012 do 25. 4. 2012,
2. prijavni rok: od 16. 5. 2012 do 20. 7. 2012,
3. prijavni rok: od 6. 8. 2012 do 5. 10. 2012.
Način prijave
Prijave za vpis kandidati pošljejo s priporočeno pošto in z ustreznimi prilogami na naslov:
Visoka šola za trajnostni turizem
Litostrojska cesta 40
1000 Ljubljana.
Prijavnico kandidati dobijo na spletni strani www.vitt.erudio.si.
Informativna prijava je mogoča vsak delovnik, najkasneje do 5. 10. 2012 (prijavnica je objavljena na spletnih
straneh šole).
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE DEDIŠČINSKI IN KULINARIČNI TURIZEM
Trajanje študija
Trajanje študija: 3 leta. Naslov po zaključenem študiju: v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Ur.
list RS, št. 61/06) pridobi po uspešnem zaključku študija študent oziroma študentka strokovni naslov diplomirani
organizator trajnostnega turizma (VS)/diplomirana organizatorka trajnostnega turizma (VS).
Smeri študija
Program Dediščinski in kulinarični turizem ima dve smeri: Turizem v naravi in dediščinski turizem ter Kulinarični
turizem in protokolarni dogodki.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Dediščinski in kulinarični turizem 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 točk a) in c) zbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi ali 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

50 % točk,
50 % točk.

Vpisna mesta
Dediščinski in kulinarični turizem – visokošolski
strokovni program
- Turizem v naravi in dediščinski turizem
- Kulinarični turizem in protokolarni dogodki

Redni

Izredni

50
20

50
20

Izvedba študijskega programa bo individualizirana ter prilagojena študentom. Predavanja bodo potekala dvakrat na
teden.
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
Neposredno v 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Dediščinski in kulinarični turizem se lahko vpiše, kdor je
uspešno zaključil višješolski strokovni program, sprejet po 01. 01. 1994, če izpolnjuje pogoje za vpis v visokošolski strokovni
program. Brez dodatnih študijskih obveznosti se lahko vpišejo diplomanti sorodnih programov, skladno s 6. členom Meril za
prehode, ki jih je 18. 11. 2010 sprejel Svet Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu.
Diplomanti ostalih programov morajo do vpisa v tretji letnik opraviti dodatne študijske obveznosti, ki izhajajo iz razlik med
programi. Te predpiše ustrezni organ Visoke šole za trajnostni turizem. V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na
povprečno oceno višješolskega programa.
Neposredno v 3. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Dediščinski in kulinarični turizem se lahko vpiše:
a) kdor je uspešno zaključil višješolski študij, sprejet pred 01. 01. 1994.
b) diplomanti kateregakoli visokošolskega strokovnega in univerzitetnega programa, če izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski
strokovni program.
Brez dodatnih študijskih obveznosti se lahko vpišejo diplomanti sorodnih programov, skladno s 6. členom Meril za prehode (ki jih je
18. 11. 2010 sprejel Svet Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu).
Diplomanti ostalih programov morajo do prijave teme diplomske naloge opraviti diferencialne izpite, ki izhajajo iz razlik med
programi. Te predpiše ustrezni organ Visoke šole za trajnostni turizem.

VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENE VEDE

nazaj na kazalo

Glavni trg 1, 2380 Slovenj Gradec
Tel.: (02) 620-06-45 (dekanat), (02) 620-96-47 (referat)
Gsm: 070 723-629
E-pošta: referat@vszv-sg.si, dekanat@vszv-sg.si
Spletna stran: www.vszv-sg.si
Informativno mesto: Glavni trg 1.
Informativni dnevi
10. 02. 2012 ob 16.00, predavalnica 1
11. 02. 2012 ob 11.00, predavalnica 1
24. 08. 2012 ob 16.00, predavalnica 1
28. 09. 2012 ob 16.00, predavalnica 1
Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec izvaja visokošolski strokovni študijski program prve stopnje
Zdravstvena nega (180 ECTS). Študij traja 3 leta (6 semestrov).
Informacije o študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega so objavljene na spletni strani šole – www.vszvsg.si. Kandidati lahko dodatna vprašanja zastavijo po e-pošti ali preko telefona v času uradnih ur Referata za študijske
in študentske zadeve (vsak torek, četrtek in petek).
VŠZV Slovenj Gradec kandidatom omogoča karierno svetovanje preko Kariernega centra visoke šole po predhodnem
dogovoru po e-pošti dekanat@vszv-sg.si ali preko telefona.
Prijavni roki
1. prijavni rok: od 10. 2. 2012 do 9. 3. 2012
2. prijavni rok: od 23. 8. do 30. 8. 2012
3. prijavni rok: od 1. 10. do 5. 10. 2012
Način prijave
Kandidati Prijavo za vpis izpolnijo na spletni strani Visoke šole za zdravstvene vede Slovenj Gradec www.vszv-sg.si
in jo skupaj z dokazili s priporočeno pošiljko pošljejo na naslov:
Visoka šola za zdravstvene vede
Glavni trg 1, p.p. 144
2380 Slovenj Gradec.
Vpis
Vpis sprejetih v prvem prijavnem roku bo potekal od 23. julija do 6. avgusta 2012.
Vpis sprejetih v drugem prijavnem roku bo potekal od 10. do 24. septembra 2012.
Vpis sprejetih v tretjem prijavnem roku bo do 19. oktobra 2012.
Vpis kandidatov v 1. letnik bo potekal elektronsko prek informacijskega sistema VŠZV Slovenj Gradec. Kandidati bodo
o vpisu obveščeni pisno po pošti.
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 opraviti 80-urni propedevtični program iz vsebin predmeta zdravstvena nega.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati zbrani 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.
Način študija
Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec bo v študijskem letu 2012/2013 izvajala izredni študij.
Vpisna mesta
Zdravstvena nega – visokošolski strokovni program

Redni
-

Izredni
40

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA
VPIS V 3. LETNIK (diplomanti višješolskega študija Zdravstvena nega)
V 3. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega se lahko vpišejo tudi diplomanti
višješolskega študijskega programa Zdravstvena nega brez dodatnih obveznostih (diferencialnih izpitov).
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 po pošti na Visoko šolo za zdravstvene
vede od 13. avgusta do 3. septembra 2012.
Prijavni obrazec je dosegljiv na spletni strani šole.
Vpisni pogoji
Vpišejo se lahko diplomanti višješolskega študija Zdravstvena nega. Če bo prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih mest, bo pri
izbiri upoštevana povprečna ocena opravljenih izpitov v predhodnem študiju.
Če bo prijavljenih manj kot 10 kandidatov, visoka šola programa ne bo izvajala.
Na razpis se lahko prijavijo tujci in Slovenci brez slovenskega državljanstva. Šola razpisuje 10 mest za tujce in Slovence brez
slovenskega državljanstva za nadaljevanje študija v 3. letniku.
Vpis bo potekal na sedežu Visoke šole za zdravstvene vede Slovenj Gradec po predhodnem pisnem obvestilu, ki ga bodo kandidati
prejeli.
Način študija
Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec bo v študijskem letu 2012/2013 izvajala 3. letnik v izredni obliki študija.
Vpisna mesta
Zdravstvena nega VS (3. letnik) –program prve stopnje

Redni
-

Izredni
20

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA
PREHODI MED JAVNOVELJAVNIMI VISOKOŠOLSKIMI ŠTUDIJSKIMI PROGRAMI
S prehodom se razume prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, ter nadaljevanje
izobraževanja v novem študijskem programu, v katerem se vse ali del obveznosti, ki jih je študent že opravil v prvem študijskem
programu, priznajo kot opravljene obveznosti drugega študijskega programa.
Prehodi med študijskimi programi so možni med sorodnimi študijskimi programi, ki so javno veljavni v Republiki Sloveniji. Prehod
na Visoko šolo za zdravstvene vede Slovenj Gradec je možen v skladu postopki, ki so opredeljeni v statutu samostojnega
visokošolskega zavoda.
Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec v skladu z akreditiranim visokošolskim strokovnim študijskim programom prve
stopnje Zdravstvena nega pri prehodih upošteva naslednji kriterij: iz visokošolskega strokovnega študijskega programa v študijski
program prve stopnje Zdravstvena nega se ob prehodu priznajo kreditne točke (ECTS) pri posameznem predmetu, ki ga je uspešno
zaključil z izpitom na drugem visokošolskem programu, če se le-ta v najmanj 80% po vsebini in obsegu ujema z vsebino in obsegom
predmeta na visoki šoli.
Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec upošteva splošno pravilo, da se upošteva doseženo število kreditnih točk (ECTS),
zahtevnost glede na kvalifikacijski okvir in vsebine tako, da se zagotovi kompetenčni profil diplomanta.
Vsako vlogo obravnava Komisija za študijske zadeve individualno in na podlagi dokumentacije kandidata določi manjkajoče
obveznosti, ki jih mora kandidat opraviti, če želi diplomirati v novem študijskem programu. Postopek je opredeljen v statutu
samostojnega visokošolskega zavoda.
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. Prijava se pošlje po pošti na Visoko šolo za zdravstvene vede, Glavni trg 1, 2380
Slovenj Gradec od 13. avgusta. do 3. septembra 2012. Prijavni obrazec je dosegljiv na spletni strani šole www.vszv-sg.si.
K prijavi kandidat priloži potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis. O obsegu manjkajočih obveznosti bodo kandidati
obveščeni do vpisa.

Način študija
Visoka šola za zdravstvene vede bo v študijskem letu 2012/2013 izvajala prehode med študijskimi programi v izredni obliki študija.
Vpisna mesta
Zdravstvena nega VS (2. letnik) – program prve stopnje
Zdravstvena nega VS (3. letnik) – program prve stopnje

Redni
-

Izredni
20
20

DELI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA - MODULI
V skladu s 36. členom Zakona o visokem šolstvu se študijski program prve stopnje lahko izvaja po delih, določenih s programom.
Vsak posamezni del študijskega programa predstavlja vsebinsko zaokroženo celoto. Vsak modul je ovrednoten s 15 ECTS in je
sestavljen iz petih predmetnih področij. Modul se bo izvedel, če bo prijavljenih najmanj 15 kandidatov.
Način študija
Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec bo v študijskem letu 2012/2013 izvajala dele študijskega programa - module v
izredni obliki študija.
Vpisni pogoji
V program opravljanja modulov – dela študijskega programa 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.

Za vpis se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za opravljanje modulov študijskega programa v okviru vseživljenjskega učenja v
študijskem letu 2012/2013. Prijava se pošlje po pošti na Visoko šolo za zdravstvene vede, Glavni trg 1, 2380 Slovenj Gradec od 13. avgusta
do 3. septembra 2012. Prijavni obrazec je dosegljiv na spletni strani šole www.vszv-sg.si.
K prijavi kandidat priloži potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis.
Vpisna mesta
Modul 1: Komunikacija v zdravstveni negi
Modul 2: Management v zdravstveni negi
Modul 3: Osebni in profesionalni razvoj
Modul 4: Varnost v zdravstveni negi

Redni
-

Izredni
20
20
20
20

Študent zaključi del programa za vseživljenjsko učenje, ko opravi vse predpisane obveznosti v obsegu, kot je naveden v predmetniku,
za kar prejme potrdilo, ki je javna listina.

VISOKA ZDRAVSTVENA ŠOLA V CELJU
Mariborska cesta 7, 3000 Celje
Tel.: (03) 428-79-00
Faks: (03) 428-79-06
E-pošta: info@vzsce.si
Spletna stran: www.vzsce.si
Informativno mesto in informativni dnevi:

nazaj na kazalo

Mariborska cesta 7, 1. nadstropje:
- 10. 2. 2012 ob 16.00,
- 11. 2. 2012 ob 10.00,
- 23. 8. 2012 ob 16.00.

Visoka zdravstvena šola v Celju izvaja visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Zdravstvena nega.
Prijavni in vpisni roki
1. prijavni rok: od 10. 2. do 8. 3. 2012. Vpis sprejetih kandidatov bo od 30. 7. do 10. 8. 2012.
2. prijavni rok: od 20. do 28. 8. 2012. Vpis sprejetih kandidatov bo od 14. do 21. 9. 2012.
3. prijavni rok: od 1. do 5. 10. 2012. Vpis sprejetih kandidatov bo do 11. 10. 2012.
Način prijave
Kandidati se na razpis za vpis v študijsko leto 2012/2013 prijavijo z obrazcem VZŠCE P1, ki ga dobijo na spletni strani
Visoke zdravstvene šole Celje (www.vzsce.si) in ga skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo priporočeno na
naslov:
Visoka zdravstvena šola v Celju
Mariborska cesta 7
3000 Celje.
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.
Kandidati, razen kandidatov z opravljenim zaključnim izpitom, poklicno maturo ali splošno maturo v programih
zdravstvena nega ali tehnik zdravstvene nege, bodo opravili 100 ur propedevtičnega programa iz vsebin zdravstvene
nege.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati zbrani 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.
Način študija
Visoka zdravstvena šola v Celju izvaja samo izredni študij, ki je prilagojen zaposlenim študentom. Predavanja so med
tednom v popoldanskem času in ob sobotah dopoldne. Praviloma potekajo predmeti zaporedno oziroma največ dva
predmeta vzporedno.
Vpisna mesta
Zdravstvena nega – visokošolski strokovni program

Redni
-

Izredni
60

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
Za vpis v 2. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za nadaljevanje študija po
merilih za prehode (obrazec VZŠCE P3, dostopen na spletni strani www.vzsce.si) in ga pošljejo na Visoko zdravstveno šolo v
Celju od 1. do 21. septembra 2012.
VPIS V 2. LETNIK
V 2. letnik se lahko vpišejo študenti visokošolskih študijskih programov Zdravstvena nega, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v
visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega in imajo najmanj toliko kreditnih točk iz predhodnega izobraževanja, da
izpolnjujejo pogoje za vpis v 2. letnik na Visoki zdravstveni šoli v Celju. Študent mora imeti v predhodnem študijskem programu
obvezno opravljene izpite iz zdravstvene nege in raziskovanja, Etike in filozofije zdravstvene nege, Anatomije, fiziologije in
patologije ter Zdravstvene nege starostnika z geriatrijo.
Če bo prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih mest, bo pri izbiri upoštevana povprečna ocena opravljenih izpitov v
predhodnem študijskem programu.
Komisija za študijske zadeve bo študentu določila individualni kurikulum, pri čemer bo upoštevala predhodno opravljena
izobraževanja in predhodna znanja, splošno in predmetno specifične kompetence študijskega programa ter predmetnik študijskega
programa.
Vpisna mesta
Redni
Izredni
Zdravstvena nega VS (2. letnik) – program prve stopnje
10

VPISNA MESTA NA NEKONCESIONIRANIH ZASEBNIH
SAMOSTOJNIH VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH V ŠTUDIJSKEM
LETU 2012/2013
Visokošolski zavod/študijski program
AKADEMIJA ZA PLES
Ples, koreografija – VS
- Družabni ples
- Tekmovalni ples standardni in latinskoameriški
- Džez
- Sodobni ples
DOBA FAKULTETA ZA UPORABNE
POSLOVNE IN DRUŽBENE ŠTUDIJE
MARIBOR
Poslovanje – VS
- Maribor
- Slovenija
- Srbija
Marketing – VS
- Maribor
. Slovenija
Poslovna administracija – VS
- Slovenija
Organiziranje in menedžment socialnih dejavnosti –
VS
- Maribor
- Slovenija
Menedžment vseživljenjskega izobraževanja – VS
- Slovenija
EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI
GORICI
Pravo in management infrastrukture in nepremičnin –
VS
EVROPSKO SREDIŠČE MARIBOR
Ekoremediacije – UN
- Maribor
Finančne storitve – UN
- Maribor
Socialna gerontologija – UN
- Maribor
- Murska Sobota
Fizioterapija – VS
- Murska Sobota
Socialna gerontologija – VS
- Maribor
- Murska Sobota
Upravljanje in vodenje poslovnih sistemov – VS
- Maribor
- Ptuj
Zdravstvena nega – VS
- Murska Sobota
FAKULTETA ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING
Inženiring in vozila – UN
Inženiring in vozila – VS

Redni
80

Izredni
80

Študij na daljavo
-

Skupaj
160

20
20
20
20

20
20
20
20

-

40
40
40
40

60

60

370

490

60
-

20
-

100
80

80
100
80

-

20
-

80

20
80

-

-

30

30

-

20
-

50

20
50

-

-

30

30

70

50

-

120

70

50

-

120

-

615

-

615

-

60

-

60

-

60

-

60

-

60
60

-

60
60

-

90

-

90

-

60
60

-

60
60

-

60
60

-

60
60

-

45
140
60
80

60
60

45
200
60
140

Visokošolski zavod/študijski program
FAKULTETA ZA KOMERCIALNE IN
POSLOVNE VEDE
Komerciala – VS
- Celje
- Ljubljana
- Maribor
- Nova Gorica
- Kranj
- Rogaška Slatina
Poslovna informatika – VS
- Celje
- Ljubljana
- Maribor
Turizem – VS
- Celje
- Ljubljana
- Maribor
- Nova Gorica
- Kranj
FAKULTETA ZA MEDIJE
Mediji in novinarstvo – VS
FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE ŠTUDIJE
V NOVEM MESTU
Menedžment kakovosti – VS
FAKULTETA ZA POSLOVNE IN UPRAVNE
VEDE NOVO MESTO
Poslovna ekonomija – UN
- Novo mesto
- Ljubljana
-Slovenija
FAKULTETA ZA POSLOVNE VEDE
Poslovne vede – UN
FAKULTETA ZA UPORABNE DRUŽBENE
ŠTUDIJE V NOVI GORICI
Socialni menedžment – VS
- Nova Gorica
- Ljubljana
- Novo mesto
Psihosocialna pomoč – VS

Redni

Izredni

Študij na daljavo

Skupaj

170

700

-

870

60
-

80
80
60
40
40
40

-

140
80
60
40
40
40

40
-

40
30
40

-

80
30
40

70
-

60
60
50
40
40
60
60

-

130
60
50
40
40
60
60

-

40

-

40

-

40

-

40

30

60

40

130

30
50
50

30
30
-

40
-

60
30
40
50
50

-

160

-

160

Redni

GEA COLLEGE - FAKULTETA ZA
PODJETNIŠTVO
Podjetništvo v turizmu – VS
- Piran
- Ljubljana
- Maribor
Premoženjsko svetovanje – VS
IBS MEDNARODNA POSLOVNA ŠOLA
LJUBLJANA
Mednarodno poslovanje – VS
ŠOLA ZA RISANJE IN SLIKANJE
Slikarstvo – VS
VISOKA GOSPODARSKA ŠOLA
Sodobno proizvodno inženirstvo – VS

-

40
15
15
90
Izredni
(državljani
RS)

Izredni v
angleškem jeziku
(tujci)

200

75

275

40
15
15
90

Redni

50
50
50
50
Izredni

25
25
25
Študij na daljavo

75
75
75
50

-

160

80

240

25
25
-

160
25
25
60
60

80
-

240
50
50
60
60

Visokošolski zavod/študijski program
VISOKA POSLOVNA ŠOLA ERUDIO
Podjetništvo in mednarodno poslovanje – VS
VISOKA ŠOLA ZA POSLOVNE VEDE
Poslovna informatika – VS
VISOKA ŠOLA ZA RAČUNOVODSTVO
Računovodstvo – VS
VISOKA ŠOLA ZA STORITVE V LJUBLJANI
Kozmetika – VS
Fotografija – VS
VISOKA ŠOLA ZA TEHNOLOGIJO
POLIMEROV
Interaktivni informacijski sistemi – VS
Trajnostno inženirstvo – VS
VISOKA ŠOLA ZA TRAJNOSTNI TURIZEM
Dediščinski in kulinarični turizem – VS
- Turizem v naravi in dediščinski turizem
- Kulinarični turizem in protokolarni dogodki
VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENE VEDE
Zdravstvena nega – VS
VISOKA ZDRAVSTVENA ŠOLA CELJE
Zdravstvena nega – VS

Redni
45
45
70
70
70
70
115
70
45

Izredni
90
90
70
70
70
70
115
70
45

Študij na daljavo
70
70
-

Skupaj
135
135
210
210
140
140
230
140
90

-

80

-

80

70

40
40
70

-

40
40
140

50
20
-

50
20
40
40
60
60

-

100
40
40
40
60
60

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.

