30. maj 2007

Skupni razpis za vpis na podiplomski študij Univerze v Ljubljani za
študijsko leto 2007/2008
Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k programu na seji dne 24. maja 2007.
Skladno z določili Zakona o visokem šolstvu (Ur.l. RS št. 119/2006) je potrebno štiri mesece
pred začetkom njihovega izvajanja objaviti razpis za vpis v podiplomske študijske programe.
Razpisani specialistični, magistrski oz. doktorski programi so bili sprejeti in objavljeni v skladu z
zakonskimi določili. To pomeni:
•

da so bili sprejeti po postopku, določenem z Zakonom o visokem šolstvu in je o njihovi
uvedbi dal pozitivno mnenje Svet R Slovenije za visoko šolstvo.

Predvideno število študentov podiplomskega študija 2007/2008 je predstavljeno v razpredelnici
v prilogi 1.
♦

Novi bolonjski študijski programi!!!
V študijskem letu 2007/2008 prvič razpisujemo:
♦ doktorski študij 3. stopnje Biomedicina, skupni univerzitetni program
♦ magistrski študij 2. stopnje Management v športu, na Ekonomski fakulteti;
♦ magistrski študij 2. stopnje Ekonomika in management v zdravstvu, na Ekonomski
fakulteti;
♦ skupni magistrski študij 2. stopnje Turistični management, na Ekonomski fakulteti;
♦ skupni magistrski študij 2. stopnje Management v upravi, na Fakulteti za upravo;
♦ magistrski študij 2. stopnje Tolmačenje, na Filozofski fakulteti;
♦ skupni magistrski študij 2. stopnje Zgodovina jugovzhodne Evrope, na Filozofski
fakulteti;
V študijskem letu 2007/2008 bosta nove magistrske študijske programe 2. stopnje - po
načelih bolonjske deklaracije že tretje leto zapored razpisali Ekonomska fakulteta in Fakulteta
za upravo. Študijski programi 2. stopnje na vseh fakultetah trajajo 2 leti in obsegajo 120
kreditnih točk.
Filozofska fakulteta v letu 2007/2008 drugič razpisuje nov triletni doktorski študijski program
– 3. stopnje, Prevodoslovje, v obsegu 180 kreditnih točk!
♦

V nadaljevanju so našteti razpisani programi:

1. Doktorski študijski program – 3. stopnja: BIOMEDICINA
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/241 85 36,
Več na: www.uni-lj.si/Studij/Podiplomski/podiplomski.asp
ki ga izvajajo Biotehniška fakulteta, Fakulteta za farmacijo, Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo, Medicinska fakulteta in Veterinarska fakulteta ob sodelovanju Inštituta Jožef
Stefan, Kemijskega inštituta in Nacionalnega inštituta za biologijo in obsega znanstvena
področja:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

biokemija in molekularna biologija
farmacija
genetika
klinična biokemija in laboratorijska biomedicina
medicina – klinična usmeritev
medicina – temeljna usmeritev
mikrobiologija
socialna medicina
toksikologija
veterinarska medicina

Trajanje študija: doktorski 3 leta
Vpisni pogoji: Na študij se lahko vpišejo kandidati:
- študijskih programov 2. stopnje s področja biomedicinskih, biotehniških in naravoslovno
matematičnih usmeritev
- študijskih programov, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami EU (za zdravnike,
zobozdravnike, farmacevte in veterinarje) in so ovrednoteni z najmanj 300 KT
- študijskih programov za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski
strokovni program biomedicinskih, biotehniških in naravoslovno matematičnih usmeritev.
Dodatne študijske obveznosti od 30 do 60 KT določi PS Biomedicine.
- dosedanjih študijskih programov magisterija znanosti oz. specializacije po končanem
univerzitetnem študiju iz biomedicinskih, biotehniških in naravoslovno matematičnih
smeri. Kandidatom se priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 KT
- dosedanjih univerzitetnih študijskih programov biomedicinskih, biotehniških in
naravoslovno matematičnih smeri.
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: izredni

2. Univerzitetni magistrski in doktorski študij STATISTIKA,
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/241 85 36,
Več na: www.uni-lj.si/Studij/Podiplomski/podiplomski.asp
ki ga izvajajo Biotehniška fakulteta, Ekonomska fakulteta, Fakulteta za družbene vede,
Fakulteta za matematiko in fiziko in Medicinska fakulteta in obsega module:
biostatistika
družboslovna statistika
matematična statistika
uradna statistika
Trajanje študija: magistrski 2 leti, doktorski 4 leta
Vpisni pogoji:

Na študij se lahko vpiše kandidati, ki so zaključili univerzitetni dodiplomski študij s
povprečno oceno 8 ali več. Izjemoma se lahko vpišejo tudi kandidati, ki na
dodiplomskem študiju niso dosegli povprečne ocene 8, svojo strokovno in znanstveno
uspešnost pa izkazujejo z znanstvenimi članki, dokumentiranimi strokovnimi dosežki,
nagrajenimi študentskimi raziskovalnimi nalogami in visoko oceno pri diplomski nalogi (9
ali 10). Na modul Matematična statistika se lahko vpišejo le kandidati z ustrezno
matematično predizobrazbo, kar pomeni tehniško ali naravoslovno diplomo, kjer so
poslušali predmet matematika vsaj dve leti.
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: izredni
3. Univerzitetni magistrski in doktorski študij VARSTVO OKOLJA,
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/241 85 36,
Več na: www.uni-lj.si/Studij/Podiplomski/podiplomski.asp
ki ga izvajajo Biotehniška fakulteta, Ekonomska fakulteta, Fakulteta za družbene vede,
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo,
Fakulteta za matematiko in fiziko, Fakulteta za pomorstvo in promet, Fakulteta za strojništvo,
Filozofska fakulteta, Medicinska fakulteta, Naravoslovnotehniška fakulteta, Pravna fakulteta
in Veterinarska fakulteta in obsega predmetna področja:
♦
♦
♦
♦
♦

naravoslovje
tehnika
biotehnika
medicina
družboslovje in humanistika

Trajanje študija: magistrski 2 leti, doktorski 4 leta
Vpisni pogoji:
Na študij se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili univerzitetni dodiplomski študij s
povprečno oceno 8 ali več. Izjemoma se lahko vpišejo tudi kandidati, ki pri
dodiplomskem študiju niso dosegli povprečne ocene 8, svojo strokovno in znanstveno
uspešnost pa izkazujejo z znanstvenimi članki, dokumentiranimi strokovnimi dosežki,
nagrajenimi študentskimi raziskovalnimi nalogami in visoko oceno pri diplomski nalogi
(9,10). Izbira kandidatov bo temeljila na uspehu pri dodiplomskem študiju in dosežkih na
znanstvenem oz. na strokovnem področju.
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: izredni
4. AKADEMIJA ZA GLASBO
Stari trg 34, 1101 Ljubljana, tel.: 01/242 73 00, 242 73 12
e-pošta: dekanat@ag.uni-lj.si
www.ag.uni-lj.si

Magistrski in doktorski študij:
♦ glasbena pedagogika
♦ kompozicija in glasbena teorija
♦ instrument

Specialistični študij:
♦ petje,
♦ godala in drugi instrumenti s strunami,

♦ pihala, trobila in tolkala,
♦ instrumenti s tipkami,
♦ dirigiranje
Trajanje študija: specialistični 2 leti, magistrski 2 leti, doktorski 4 leta
Vpisni pogoji:
Specializacija: V študij se lahko vključi kandidat, ki je zaključil univerzitetni dodiplomski
študij ustreznega programa z oceno glavnega predmeta odlično ali ima zaključen
univerzitetni dodiplomski študij ustreznega programa z oceno glavnega predmeta prav
dobro (9) in dokumentiranim dveletnim podiplomskim umetniškim delovanjem; z aktivnim
znanjem najmanj enega svetovnega jezika in je uspešno opravil sprejemni preizkus
(vsebina sprejemnega preizkusa na www.ag.uni-lj.si/)
V magistrski študij se lahko vpiše kdor je zaključil univerzitetni dodiplomski študij s
povprečno oceno študija najmanj prav dobro (8), z aktivnim znanjem najmanj enega
svetovnega jezika in je uspešno opravil sprejemni preizkus.
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni
5. AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO
Nazorjeva ul. 3, 1000 Ljubljana, tel.: 01/251 04 12, 01/251-95-80, fax: 01/251-04-50
www.agrft.uni-lj.si
AGRFT izvaja podiplomske študijske programe magisterij umetnosti na Oddelku za gledališče
in radio, na Oddelku za filmsko in televizijsko režijo in magisterij znanosti na Oddelku za
dramaturgijo:

Magisterij umetnosti:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

dramska igra
umetniška beseda
gledališka režija
radijska režija
scenografija
kostumografija
filmska režija
televizijska režija

Vpisni pogoji:
Vpišejo se lahko kandidati, ki imajo nadpovprečne sposobnosti, povprečna ocena iz
dodiplomskega študija ne sme biti manjša od 8. Kandidat mora predložiti ustrezno
dokazilo o znanju vsaj enega svetovnega jezika.
Magistrski umetniški študij na Oddelku za gledališče in radio lahko vpiše, kdor je končal
dodiplomski študij na AGRFT, oziroma diplomant katere od tujih gledaliških visokih šol,
katerih diplome so enakovredne diplomi AGRFT. Na smer scenografija in
kostumografija se lahko vpišejo diplomanti ALU, FA in FNT – oblikovanje tekstila.
Na magistrski umetniški študij filmske ali televizijske režije se lahko vpiše tudi diplomant
kakšne druge fakultete, če sta oblika in obseg študija ter doseženi uspeh diplomanta
primerljivi z navedenimi zahtevami. Tak kandidat se predstavi z izborom svojih del.
Kadar je prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih mest, imajo pri vpisu prednost
kandidati z vidnimi umetniškimi dosežki in višjo povprečno oceno.

Magistrski in doktorski študij:
♦ dramaturgija

Vpisni pogoji:
Magisterij znanosti lahko vpiše, kdor je končal dodiplomski študij na AGRFT na oddeleku
za dramaturgijo. Povprečna ocena iz dodiplomskega študija ne sme biti manjša od 8.
Kandidat mora predložiti ustrezno dokazilo o znanju vsaj enega svetovnega jezika.
Magisterij znanosti lahko vpišejo tudi diplomanti drugih fakultet, ki imajo zadostno število
predmetov/ur iz obveznih predmetov dodiplomskega študija dramaturgije na AGRFT.
Kadar je prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih mest, imajo prednost kandidati z
vidnimi dosežki na področju dramaturgije in višjo povprečno oceno.
Trajanje študija: magisterij umetnosti 2 leti;
magistrski 2 leti, doktorski 4 leta
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni
6. AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE
Erjavčeva c. 23, 1000 Ljubljana, tel.: 01/251 27 26
www.alu.uni-lj.si

Magistrski in doktorski študij:
♦ razvoj in teorija oblikovanja
♦ likovna teorija

Magisterij umetnosti:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

slikarstvo
kiparstvo
grafika
restavratorstvo
video
likovna tehnologija
oblikovanje vizualnih komunikacij
industrijsko oblikovanje
unikatno oblikovanje

Trajanje študija: magistrski 2 leti, doktorski 4 leta; magisterij umetnosti 2 leti
Vpisni pogoji:
Na magistrski umetniški študij se lahko vpiše vsak, ki je končal študij ustrezne smeri na
ALUO, na oblikovalskih smereh tudi diplomanti univerzitetnega študija arhitekture in
oblikovanja tekstilij in oblačil.
Na magistrski znanstveni študij pa se lahko vpišejo tudi diplomanti s sorodnih smeri
določenih s programom (umetnostna zgodovina, sociologija kulture…). Kandidati morajo
biti nadpovprečno sposobni, s povprečno oceno strokovnih predmetov najmanj prav
dobro (8). Predložiti morajo ustrezno dokazilo o znanju vsaj enega svetovnega jezika.
Na podiplomski študij se lahko vpiše tudi diplomant z drugih akademij oz. univerz pod
pogoji, ki jih določa program ( predstavitev izbora svojih del, diferencialni izpit…).
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni in izredni

7. BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
Jamnikarjeva ul. 101, 1000 Ljubljana, tel.: 01/ 423 11 61,
www.bf.uni-lj.si
Magistrski in doktorski študij Biološke in biotehniške znanosti, ki obsega naslednja področja:

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

agronomija
biologija
biotehnologija
genetika
gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri
krajinska arhitektura
lesarstvo
varstvo naravne dediščine
zootehnika
živilstvo

V sodelovanju s Fakulteto za družbene vede magistrski in doktorski študij:
♦ antropologija
Trajanje študija: magistrski 2 leti, doktorski 4 leta
Vpisni pogoji:
Na magistrski oziroma doktorski študij bioloških in biotehniških znanosti se lahko vpiše,
kdor je končal univerzitetni dodiplomski študij, dokazuje, da aktivno obvlada vsaj enega
od svetovnih jezikov in ima ustrezno predznanje. Ustreznost predznanja presoja
ustrezen organ fakultete, ki kandidatu, ki nima ustreznih predznanj, predpiše dopolnilne
izpite. Dopolnilne izpite mora kandidat opraviti do konca 2. letnika podiplomskega
študija, z izjemo področja krajinske arhitekture, kjer jih mora študent opraviti do vpisa v
2. letnik.
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni

8. EKONOMSKA FAKULTETA
Kardeljeva pl. 17, 1000 Ljubljana, tel.: 01/589 26 33, 589 24 30, 589 24 61, 589 24 62,
Več informacij na: www.ef.uni-lj.si.

I. Magistrski študij – 2. stopnja:
♦ Ekonomija
o Poslovna ekonomika
o Javni sektor
o Splošna ekonomija
o Operacijska raziskovanja
♦ Mednarodna ekonomija
o Ekonomika Evropske unije
♦ Denar in finance
o Monetarna ekonomija
o Javne finance
♦ Finančni management
o Poslovne finance
o Management finančnih institucij
♦ Management
o Management profitnih organizacij
o Management neprofitnih organizacij
o Organizacija
♦ Mednarodno poslovanje
♦ Podjetništvo
o Management malih podjetij
o Podjetniško prestrukturiranje
♦ Poslovna informatika

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

o Razvijanje informacijskih sistemov
o Informatizacija poslovanja
Poslovna logistika
Računovodstvo in revizija
o Računovodstvo
o Revizija in davčno svetovanje
Trženje
o Trženje končnim porabnikom
Turizem
Poslovodenje in organizacija
Management v športu
o Management športnih dejavnosti
Ekonomika in management v zdravstvu

Trajanje študija: magistrski 2 leti
Vpisni pogoji:
V začetni letnik magistrskega študijskega programa 2. stopnje se lahko vpiše, kdor je končal:
a) študijski program prve stopnje z naslednjih sorodnih strokovnih področij: družbene vede
(ekonomija); poslovne in upravne vede (poslovanje, podjetništvo, menedžment, trženje,
zavarovalništvo, finance, bančništvo, računovodstvo); matematika in statistika
(aktuarstvo),
b) študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, če je kandidat pred vpisom
opravil dodatne študijske obveznosti ki so bistvene za nadaljevanje
študija v obsegu 10 -60 kreditnih točk po ECTS. Te obveznosti se določijo glede
na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi
Komisija za podiplomski in doktorski študij Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani,
kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na 1. stopnji, v programih za
izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij,
c) visokošolski strokovni študijski program po starem programu z naslednjih sorodnih
strokovnih področij : družbene vede (ekonomija); poslovne in upravne vede (poslovanje,
podjetništvo, menedžment, trženje, zavarovalništvo, finance, bančništvo,
računovodstvo); matematika in statistika (aktuarstvo),
d) visokošolski strokovni študijski program po starem programu z drugih strokovnih
področij, če je kandidat pred vpisom opravil dodatne študijske obveznosti,ki so bistvene
za nadaljevanje študija v obsegu 10 -60 kreditnih točk po ECTS. Te obveznosti se
določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika
posebej določi Komisija za podiplomski in doktorski študij Ekonomske fakultete Univerze
v Ljubljani, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na 1. stopnji, v programih za
izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij.
Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje, kot
je navedeno v točkah od a) do d) v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji kot veljajo za
kandidate, ki so zaključili svoje šolanje v Sloveniji.
Kraj izvajanja: Vsi navedeni študijski programi se izvajajo na sedežu Ekonomske fakultete v
Ljubljani. Poleg tega pa se naslednji programi izvajajo še na centrih:
Mednarodno poslovanje: Ljudska univerza Kranj (20 vpisnih mest)
Management, usmeritev: Management profitnih organizacij - Center za izobraževanje in
kulturo Trebnje (30 vpisnih mest)
Trženje, usmeritev: Trženje končnim uporabnikom - Ljudska univerza Slovenj Gradec
(20 vpisnih mest)
Računovodstvo in revizija, usmeritev: Revizija in davčno svetovanje - Ljudska Univerza
Ptuj (20 vpis. mest)
Poslovodenje in organizacija - Mednarodni center za promocijo podjetij (20 vpisnih mest)

- Ljudska Univerza Nova Gorica (20 vpisnih mest)
- Skopski sejem- Regionalni center za poslovno
izobraževanje, Makedonija (20 vpisnih mest)
Način študija: izredno, z izjemo magistrskega programa Poslovodenje in organizacija, ki se bo
izvajal tudi redno (60 vpisnih mest).

II. Skupni magistrski študij – 2. stopnja:
♦ Turistični management (E.M.T.M. – European Master in Tourism Management)
Trajanje študija: magistrski 2 leti
Vpisni pogoji: V začetni letnik magistrskega študijskega programa Turistični management se
lahko vpiše:
- kdor je končal študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij
(turizem, ekonomija, poslovodenje in organizacija, turistično geografijo ali druga
relevantna področja družbenih ved ali humanistike) in dosegel najmanj 180 kreditnih
točk;
- kdor je končal enakovredne študijske programe navedene v prejšnji alineji, z drugih
(nesorodnih) strokovnih področij ter opravil dodatne študijske obveznosti v obsegu
12 kreditnih točk.
Kraj izvajanja:
- Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
- Univerza v Gironi, Španija
- Univerza na Južnem Danskem
Način študija: redni

Vpis v 2. letnik magistrskega študija – 2. stopnja - po merilih za prehode
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Ekonomija
Mednarodna ekonomija
Denar in finance
Finančni management
Management
Mednarodno poslovanje
Podjetništvo
Poslovna informatika
Poslovna logistika
Računovodstvo in revizija
Trženje
Turizem
Poslovodenje in organizacija
Management v športu
Turistični management (E.M.T.M.) – skupni program

Vpisni pogoji:
Kandidati se po merilih za prehode lahko vpišejo v drugi letnik :
a) iz študijskih programov 2. stopnje z naslednjih sorodnih strokovnih področij :
družbene vede (ekonomija); poslovne in upravne vede (poslovanje, podjetništvo,
menedžment, trženje, zavarovalništvo, finance, bančništvo, računovodstvo);
matematika in statistika (aktuarstvo),
b) iz študijskih programov 2. stopnje z drugih strokovnih področij,
c) iz univerzitetnih študijskih programov po starem programu z naslednjih sorodnih
strokovnih področij: družbene vede (ekonomija); poslovne in upravne vede (poslovanje,

podjetništvo, menedžment, trženje, zavarovalništvo, finance, bančništvo,
računovodstvo); matematika in statistika (aktuarstvo),
d) iz univerzitetnih študijskih programov po starem programu z drugih strokovnih
področij,
e) iz specialističnih študijskih programov z naslednjih sorodnih strokovnih področij:
družbene vede (ekonomija); poslovne in upravne vede (poslovanje, podjetništvo,
menedžment, trženje, zavarovalništvo, finance, bančništvo, računovodstvo); matematika
in statistika (aktuarstvo). Velja za kandidate po predhodno končani visokošolski
strokovni izobrazbi (stari program).
f) iz specialističnih študijskih programov z drugih strokovnih področij .Velja za
kandidate po predhodno končani visokošolski strokovni izobrazbi (stari program).
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Komisija za
podiplomski in doktorski študij Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani določi za vsakega
kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred vpisom ob prehodu v nov program in
opredeliti, v kateri letnik lahko kandidat prehaja.
♦

III. Magistrski in doktorski študij (znanstveni magisterij)
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Ekonomija
Mednarodna ekonomija
Poslovodenje in organizacija
Podjetništvo
Informacijsko upravljalske vede
Aktuarstvo

Trajanje študija: magistrski 2 leti, obsega 120 kreditnih točk.
Vpisni pogoji: V začetni letnik znanstvenih magistrskih študijskih programov se lahko vpiše:
Ekonomija:
- zaključen fakultetni dodiplomski študij za pridobitev univerz. izobrazbe katerekoli smeri
- aktivno znanje angleškega jezika.
Mednarodna ekonomija:
- zaključen fakultetni dodiplomski študij za pridobitev univerz. izobrazbe katerekoli smeri
- aktivno znanje angleškega jezika,
- eno leto delovnih izkušenj (na področju poslovanja ali drugih dejavnosti povezanih z
mednarodno ekonomijo ali povprečna ocena najmanj prav dobro (8) dosežena na
dodiplomskem študiju.
Poslovodenje in organizacija
- zaključen fakultetni dodiplomski študij za pridobitev univerz. izobrazbe katerekoli smeri
- aktivno znanje angleškega jezika,
- dve leti delovnih izkušenj po diplomi,
- izjemoma se lahko v program vključijo brez delovnih izkušenj tisti kandidati, ki so v
svojem dodiplomskem študiju dosegli izjemne študijske in /ali raziskovalne rezultate
(fakultetna ali univerzitetna priznanja ali nagrade).
Podjetništvo
- zaključen fakultetni dodiplomski študij za pridobitev univerz. izobrazbe katerekoli smeri
- aktivno znanje angleškega jezika,
- izjemoma se lahko v program vključijo brez delovnih izkušenj tisti kandidati, ki so v
svojem dodiplomskem študiju dosegli izjemne študijske (povprečna ocena nad 8,0) in /ali
raziskovalne rezultate (fakultetna ali univerzitetna priznanja ali nagrade).
Informacijsko upravljalske vede
- zaključen fakultetni dodiplomski študij za pridobitev univerz. izobrazbe katerekoli smeri
- aktivno znanje angleškega jezika.
Aktuarstvo
- zaključen fakultetni dodiplomski študij za pridobitev univerz. izobrazbe katerekoli smeri

- aktivno znanje angleškega jezika,
- eno leto delovnih izkušenj po končanju dodiplomskega študija, na zavarovalniškem ali
drugem finančnem področju,
- kot nadomestilo delovnim izkušnjam se upoštevajo izjemni študijski in raziskovalni
rezultati, izkazani s fakultetnim ali univerzitetnim priznanjem ali nagrado.
Kraj izvajanja: na sedežu fakultete v Ljubljani
Način študija: izredno, z izjemo magistrskega programa Poslovodenje in organizacija, ki se bo
izvajal tudi redno (30 vpisnih mest)

9. FAKULTETA ZA ARHITEKTURO
Zoisova c. 12, 1000 Ljubljana, tel.: 01/200 07 10

Magistrski in doktorski študij:
♦ arhitektura

Specialistični študij:
♦ arhitektura
♦ urbanistično načrtovanje
Trajanje študija: magistrski 2 leti, doktorski 4 leta
specializacija arhitekture 2 leti, specializacija urbanističnega načrtovanja 3
semestri
Vpisni pogoji:
Pogoji za vključitev v magistrski in specialistični program Arhitektura so: pridobljeni
strokovni naslov univerzitetni diplomirani inženir/univerzitetna diplomirana inženirka
arhitekture ali izjemoma drug univerzitetni naslov (ustreznost preveri pristojni organ
fakultete), znanje enega tujega jezika, povprečna ocena izpitov in vaj na dodiplomskem
študiju najmanj prav dobro (8).
Pogoji za vključitev v specialistični program Urbanističnega načrtovanja so: pridobljeni
strokovni naslov univerzitetni diplomirani inženir arhitekture/univerzitetna diplomirana
inženirka arhitekture ali izjemoma drug univerzitetni naslov (ustreznost preveri pristojni
organ fakultete), znanje enega tujega jezika, povprečna ocena izpitov in vaj na
dodiplomskem študiju najmanj prav dobro (8).
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni in izredni

10. FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE
Kardeljeva pl. 5, 1000 Ljubljana, tel.: 01/580 51 00
www.fdv.uni-lj.si

Magistrski in doktorski študij:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

sociologija
menedžment neprofitnih organizacij
menedžment kadrov in delovna razmerja
politologija
politologija - etnične študije
komunikologija
mednarodni odnosi
obramboslovje

V sodelovanju s Fakulteto za socialno delo magistrski in doktorski študij:

♦ sociologija - socialno delo v skupnosti
V sodelovanju z Biotehniško fakulteto magistrski in doktorski študij:
♦ antropologija

Specialistični študij:
♦ obramboslovje
Trajanje študija: specialistični 1 leto, magistrski 2 leti, doktorski 4 leta
Vpisni pogoji:
V magistrski študij se lahko vpišejo kandidati/-tke z diplomo ustrezne fakultete, z
doseženim uspehom na univerzitetnem študiju s povprečno oceno vsaj 8 (vseh izpitov
od 1. do 4. letnika, brez diplome) ali vidnim uspehom pri raziskovalnem delu v času
študija oz. po njem (nagrada ali drugo ustrezno javno priznanje za znanstveno ali
strokovno delo), z znanjem tujega (svetovnega) jezika. V posameznih magistrskih
študijskih programih so zahtevani posebni vpisni pogoji.
Za vpis v specialistični študij je potrebna predhodna izobrazba ustrezne visokošolske
organizacije in znanje tujega (svetovnega) jezika. Ostali posebni pogoji so določeni s
posameznim programom.
O morebitnih izjemah odločajo ustrezni fakultetni organi.
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: izredno

11. FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO
Tržaška c. 25, 1000 Ljubljana, tel.: 01/476 84 11
www.fe.uni-lj.si

Magistrski in doktorski študij:
♦ elektrotehnika

Specialistični študij:
♦ tehnologija vodenja industrijskih procesov (izvaja se v sodelovanju Institutom Jožef
Stefan)
♦ telekomunikacijske tehnologije
♦ elektronski sistemi
Vpisni pogoji:
Na magistrski študij se lahko vpišejo kandidati ki so končali ustrezen, s programom
določen univerzitetni študij s povprečno oceno izpitov in vaj najmanj 7,5 ter izpolnjujejo
ostale splošne pogoje.
Vpišejo se lahko tudi študenti drugih usmeritev, če izpolnjujejo splošne pogoje in imajo
povprečno oceno izpitov in vaj najmanj 7,5 ter opravijo preizkus znanja.
Vpišejo se lahko tudi kandidati ustreznih smeri študija, ki nimajo povprečja 7,5, če se
posebej izkažejo z raziskovalnim delom, kar dokažejo z objavljenimi članki in referati.
Na specialistični študij se lahko prijavijo kandidati, ki so uspešno končali dodiplomski
študij ustrezne smeri.
Trajanje študija: specialistični: tehnologija vodenja industrijskih procesov – 2 leti,
telekomunikacijske tehnologije in Elektronski sistemi – 3 semestre;
magistrski 2 leti, doktorski 4 leta
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: izredni

12. FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO
Jamova ul. 2, 1000 Ljubljana, tel.: 01/476 85 00, 4768 644
e-pošta: tjesih@fgg.uni-lj.si
www.fgg.uni-lj.si

Magistrski in doktorski študij:
♦ gradbeništvo
♦ geodezija
Interdisciplinarni magistrski in doktorski študij:
♦ prostorsko in urbanistično planiranje
Mednarodni magistrski in doktorski študij:
♦ gradbena informatika
Trajanje študija: magistrski 2 leti, doktorski 4 leta
Vpisni pogoji:
Na študij za pridobitev magisterija znanosti se lahko vpiše kdor je dokončal univerzitetni
dodiplomski študij ustrezne smeri, s povprečno oceno študija najmanj prav dobro (8). V
primeru, ko kandidat ne doseže ocene 8, lahko ustrezno število točk, ki mu omogočajo
vpis, pridobi s programom predpisanimi pogoji o ustreznih nagradah, objavljenih člankih
oz. z delovnimi izkušnjami. Pogoj je tudi znanje tujega (svetovnega) jezika.
Pogoji razpisa v pravilniku: http://www.km.fgg.uni-lj.si/ps/psfgg.htm
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: izredni

13. FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO
Aškerčeva c. 5, 1000 Ljubljana, tel.: 01/241 91 00
www.fkkt.uni-lj.si

Magistrski in doktorski študij:
♦ kemija
♦ kemijska tehnologija
♦ kemijsko inženirstvo
Skupaj z Naravoslovnotehniško fakulteto magistrski in doktorski študij:
♦ materiali
Trajanje študija: magistrski 2 leti, doktorski 4 leta
Vpisni pogoji:
- univerzitetna izobrazba ustrezne smeri,
- povprečje izpitov in vaj dodiplomskega študija večje kot 8,0 ali dokazan uspeh pri
raziskovalnem ali strokovnem delu med študijem ali po njem,
- v primeru, da kandidat nima ustrezne predhodne izobrazbe ali ustreznega uspeha, mu
komisija za podiplomski študij določi diferencialne izpite.
Kraj izvajanj: Ljubljana
Način študija: izredni

14. FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

Jadranska c. 19, 1000 Ljubljana, tel.: 01/476 65 00
www.fmf.uni-lj.si

Magistrski in doktorski študij:
♦
♦
♦
♦
♦
♦

matematika, raziskovalna smer
matematika, izobraževalna smer
mehanika
fizika
fizika, izobraževalna smer
meteorologija

Specialistični študij:
♦ matematično izobraževanja
♦ fizikalno izobraževanje
Fakulteta za matematiko in fiziko in Inštitut Jožef Stefan razpisujeta v sodelovanju s tehničnimi
fakultetami Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru magistrski in doktorski študij :
♦ jedrska tehnika
Trajanje študija: specialistični: matematično izobraževanje 2 leti, fizikalno izobraževanje1 leto
magistrski 2 leti, doktorski 4 leta
Vpisni pogoji:
Na magistrski in doktorski študij se lahko vpišejo kandidati z ustreznih univerzitetnih
dodiplomskih študijskih programov (ki jih določajo posamezni študijski programi), z
visoko povprečno oceno (8) na dodiplomskem študiju in znanjem tujega jezika.
V specialistični študij se lahko vpiše kdor je uspešno končal univerzitetni dodiplomski ali
visokošolski strokovni študij in izpolnjuje druge pogoje določene s študijskim programom.
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: izredni

15. FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET
Pot pomorščakov 4, 6320 Portorož, tel.: 05/676 71 00
www.fpp.uni-lj.si

Magistrski in doktorski študij:
♦ prometne vede

Specialistični študij:
♦ prometne vede
Trajanje študija: specialistični 1 leto, magistrski 2 leti, doktorski 4 leta
Vpisni pogoji:
V magistrski študij se lahko vključijo kandidati, ki so uspešno končali univerzitetni študijski
program s kateregakoli področja, s povprečno oceno najmanj prav dobro (8) in izkažejo
znanje najmanj enega svetovnega jezika. V primeru, ko kandidat ne doseže povprečne
ocene 8, lahko ustrezno število točk, ki mu omogočajo vpis, pridobi s programom
predpisanimi pogoji o ustreznih nagradah, objavljenih člankih ipd..
V specialistični študij se lahko vključi, kdor je uspešno končal s programom predpisan
ustrezen visokošolski strokovni program ali univerzitetni program s kateregakoli področja,
s povprečno oceno najmanj prav dobro (8) in obvezno prakso.

V primeru, ko kandidat ne doseže ocene 8, lahko ustrezno število točk, ki mu omogočajo
vpis, pridobi s programom predpisanimi pogoji o ustreznih nagradah, objavljenih člankih
oz. z visoko povprečno oceno diplome. Pogoj je tudi znanje najmanj enega svetovnega
jezika.
Kraj izvajanja: Portorož
Način študija: izredni

16. FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
Tržaška c. 25, 1000 Ljubljana, tel.: 01/ 476 84 11
www.fri.uni-lj.si

Magistrski in doktorski študij:
♦ računalništvo in informatika
♦ informacijski sistemi in odločanje
Trajanje študija: magistrski 2 leti, doktorski 4 leta
Vpisni pogoji:
V program Računalništva in informatike se lahko vključijo kandidati, ki so končali
univerzitetne programe računalništva in informatike, elektrotehnike ali matematike in
izpolnjujejo ustrezne pogoje določene s programom (povprečna ocena, ustrezen
izkušnje, raziskovalno delo…) ali kandidati, ki so končali univerzitetni program drugih
usmeritev in izpolnjujejo ustrezne pogoje ter opravijo poseben preizkus znanja.
V program Informacijski sistemi in odločanje se lahko vključijo kandidati, ki so končali
program univerzitetnega izobraževanja, obvladajo vsaj en tuj (svetovni) jezik in
izpolnjujejo vsaj enega od pogojev določenih s programom (povprečna ocena, ustrezen
izkušnje, raziskovalno delo…).
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: izredni

17. FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO
Topniška ul. 31, 1000 Ljubljana, tel.: 01/280 92 59
www.fsd.uni-lj.si

Magistrski in doktorski študij v sodelovanju s Fakulteto za družbene vede:
♦ sociologija - socialno delo v skupnosti

Specialistični študij:
♦
♦
♦
♦
♦

management v socialnem delu
zmanjševanje škode, povezane z uživanjem drog
socialno delo za ljudi s posebnimi potrebami
socialno delo na področju izvrševanja kazenskih sankcij
duševno zdravje v skupnosti

Trajanje študija: specialistični 3 semestre, magistrski 2 leti, doktorski 4 leta
Vpisni pogoji:
V specialistične študije se lahko vključijo diplomirani socialni delavci/-ke in diplomanti/tke podobnih visokošolskih študijskih programov, ki delajo na ustreznih področjih.
V magistrski študij se lahko vključijo diplomanti/-ke Fakultete za družbene vede,
diplomanti/-ke visokošolskega študija na VŠSD (do vpisa v št. letu 1996/97), diplomanti/tke univerzitetnega študija socialnega dela na Pravni fakulteti Univerze v Zagrebu,
diplomanti/-ke oddelka za psihologijo na Filozofski fakulteti in diplomanti/-ke specialne in

socialne pedagogike na Pedagoški fakulteti. Pogoji vključujejo tudi aktivno znanje
angleščine in povprečno oceno 8 na univerzitetnem študiju.
Kraj izvajanja: Ljubljana
Specialistična programa, Zmanjševanje škode, povezane z uživanjem drog in Socialno
delo za ljudi s posebnimi potrebami, se bosta izvajala tudi v dislocirani enoti v Novi
Gorici, v Visokošolskem in raziskovalnem središču Primorske.
Način študija: izredni

18. FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
Aškerčeva c. 6, 1000 Ljubljana, tel.: 01/477 12 00
www.fs.uni-lj.si

Magistrski in doktorski študij:
♦ strojništvo:
- konstrukcijsko mehansko področje
- za področje energetike in procesnega strojništva,
- za področje avtomatizacije, proizvodne kibernetike in mehatronike.

Specialistični študij:
♦
♦
♦
♦
♦

management tehnologij vzdrževanja
konstruiranje in razvojna tehnika
vodenje proizvodnje
gospodarjenje z energijo
procesno strojništvo

Trajanje študija: specialistični 3 semestri, magistrski 2 leti, doktorski 4 leta
Vpisni pogoji:
V magistrski in doktorski študij strojništva se lahko neposredno po diplomi vpiše
diplomant univerzitetnega študija, ki je v zadnjih dveh letnikih oz. dveh in pol (pri 9semestrskem študiju) dosegel povprečno oceno najmanj prav dobro (8). Po dveh letih
praktičnih izkušenj v inženirski stroki pa se lahko vpiše vsak diplomant univerzitetnega
študija, domače ali tuje univerze.
Pogoj za vpis na specialistični študij je končana visokošolska strokovna izobrazba ali
univerzitetna izobrazba pridobljena na katerikoli tehnični fakulteti ali tehnični visoki šoli in
dve leti prakse na ustreznem delovnem mestu. O vpisu diplomantov netehničnih fakultet
in visokih strokovnih šol odloča komisija Senata FS.
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: specialistični študiji – izredni
magistrski študij - redni

19. FAKULTETA ZA ŠPORT
Gortanova ul. 22, 1000 Ljubljana, tel.: 01/ 520 77 00, 520 78 04
www.fsp.uni-lj.si/podipl

Magistrski in doktorski študij:
♦ kineziološke znanosti
Trajanje študija: magistrski 2 leti, doktorski 4 leta
Vpisni pogoji:
V univerzitetni magistrski študij se lahko vključi, kdor je uspešno dokončal univerzitetni
dodiplomski študij na Fakulteti za šport. Izjemoma se lahko na študij vpiše tudi kandidat,
ki je končal študij drugih smeri dodiplomskega univerzitetnega izobraževanja, vendar

mora za uspešno končanje študija opraviti določeno število diferencialnih izpitov. Pogoj
je aktivno obvladanje vsaj enega od svetovnih jezikov.
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni

20. FAKULTETA ZA UPRAVO
Gosarjeva ul. 5, 1000 Ljubljana, tel.: 01/ 580 55 04 in e- pošta: podiplomski@fu.uni-lj.si
Več informacij o programih na: www.fu.uni-lj.si/studij/vpis
♦

I. magistrski študij – 2. stopnja:
♦
-

uprava
upravno-pravna smer
upravno-ekonomska smer
upravno-informacijska smer

Trajanje študija: magistrski 2 leti
Vpisni pogoji:
Diplomanti Fakultete za upravo: V magistrski študijski program Uprava II. stopnje se
lahko vpišejo neposredno:
a) diplomanti triletnega visokošolskega strokovnega programa Javna uprava;
b) diplomanti triletnega visokošolskega strokovnega ali univerzitetnega programa Uprava
I. stopnje (180 KT).
Diplomanti drugih fakultet: V magistrski študijski program Uprava II. stopnje se lahko
vpišejo neposredno:
a) diplomanti dosedanjih triletnih visokošolskih strokovnih programov in triletnih
študijskih programov I. stopnje (180 KT) z ustreznih strokovnih področij upravne, pravne,
ekonomske, informacijske in organizacijske smeri. V 2. letniku morajo vpisati upravno-pravno smer;
b) diplomanti dosedanjih triletnih visokošolskih strokovnih programov in triletnih
študijskih programov I. stopnje (180 KT) z drugih strokovnih področij morajo pred vpisom
opraviti dodatne izpite iz 3 predmetov univerzitetnega programa Uprava I. stopnje:
Upravni postopek in upravni spor (6 KT), Pravna ureditev javne uprave (6 KT) in Teorija
javne uprave (6 KT). V 2. letniku morajo vpisati upravno-pravno smer.
Kraj izvajanja: Ljubljana
Sežana, Maribor, Žalec in Radovljica – če bo vpisanih vsaj 30 kandidatov.
Način študija: izredni

Vpis v 2. letnik magistrskega študija – 2. stopnja - po merilih za prehode
♦ uprava
- upravno-pravna smer
- upravno-ekonomska smer
- upravno-informacijska smer
Vpisni pogoji:
Mogoč je prehod:
a) za diplomante specialističnega študijskega programa Javna uprava;
b) za diplomante dosedanjih študijskih programov za pridobitev specializacije in programov
II. stopnje z ustreznih strokovnih področij upravne, pravne, ekonomske, informacijske in
organizacijske smeri;
c) za diplomante dosedanjih študijskih programov za pridobitev specializacije in študijskih
programov II. stopnje z drugih strokovnih področij;

d) za diplomante dosedanjega štiriletnega dodiplomskega univerzitetnega programa
Uprava;
e) za diplomante dosedanjih štiriletnih dodiplomskih univerzitetnih študijskih programov in
štiriletnih univerzitetnih programov I. stopnje z ustreznih strokovnih področij upravne,
pravne, ekonomske, informacijske in organizacijske smeri;
f) za diplomante dosedanjih štiriletnih dodiplomskih univerzitetnih študijskih programov in
štiriletnih univerzitetnih programov I. stopnje z drugih strokovnih področij.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program v katerega prehajajo. Komisija za
podiplomski študij Fakultete za upravo določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih
mora opraviti pred vpisom ob prehodu v nov program in opredeli, v kateri letnik lahko kandidat
prehaja.
♦

II. magistrski in doktorski študij (znanstveni magisterij)
♦ uprava
Trajanje študija: magistrski 2 leti
Vpisni pogoji:
V 1. letnik znanstvenega magisterija se lahko vpišejo diplomanti dosedanjih štiriletnih
dodiplomskih univerzitetnih študijskih programov (240 KT). Diplomanti, ki so zaključili
štiriletni univerzitetni program na Fakulteti za upravo, na Pravni Fakulteti ali na Fakulteti
za družbene vede nimajo diferencialnih izpitov, diplomanti ekonomske in organizacijske
smeri morajo pred zagovorom magistrskega dela opraviti izpit iz predmeta Pravna
ureditev javne uprave univerzitetnega študijskega programa Uprava, diplomanti drugih
smeri pa morajo poleg izpita Pravna ureditev javne uprave opraviti še izpit Splošni
upravni postopek univerzitetnega študijskega programa Uprava.
Kraj izvajanja:
Ljubljana in študijska središča Maribor, Žalec, Sežana, če bo vpisanih vsaj 30 kandidatov
Način študija: izredni

Vpis v 2. letnik magistrskega študija (znanstveni magisterij) po merilih za prehode
♦ uprava
Vpisni pogoji: V magistrski študijski program Uprava se lahko vpišejo neposredno v 2. letnik:
a) diplomanti dosedanjih štiriletnih dodiplomskih univerzitetnih študijskih (240 KT), ki so na
magistrskem študijskem programu Uprava II. stopnje ali drugem družboslovnem
podiplomskem programu opravili študijske obveznosti v vrednosti 45 KT. Predmetnik 2.
letnika se izdela tako, da ne pride do podvajanja vsebin z vsebinami že opravljenih
predmetov. Diplomanti, ki so zaključili univerzitetni program na Fakulteti za upravo, na
Pravni Fakulteti ali na Fakulteti za družbene vede nimajo diferencialnih izpitov,
diplomanti ekonomske in organizacijske smeri morajo pred zagovorom magistrskega
dela opraviti izpit iz predmeta Pravna ureditev javne uprave univerzitetnega študijskega
programa Uprava, diplomanti drugih smeri pa morajo poleg izpita Pravna ureditev javne
uprave opraviti še izpit Splošni upravni postopek univerzitetnega študijskega programa
Uprava.
b) diplomanti dosedanjih triletnih visokošolskih strokovnih programov in študijskih
programov I. stopnje (180 KT), ki so na magistrskem študijskem programu Uprava druge
stopnje ali drugem družboslovnem podiplomskem študijskem programu opravili študijske
obveznosti v vrednosti najmanj 90 KT in pri podiplomskem študiju dosegli povprečno
vrednost izpitov najmanj prav dobro (8). Do zagovora magistrskega dela morajo opraviti
diferencialni izpit iz vsebin obveznih predmetov 4. letnika dodiplomskega univerzitetnega
študijskega programa Uprava v vrednosti 60 KT. Diferencialni izpit zajema naslednje

vsebine: Upravno pravne teorije, Ekonomika in kvantitativne analize, Management in
informatika v javni upravi.
c) diplomanti dosedanjih triletnih visokošolskih strokovnih programov in študijskih
programov I. stopnje (180 KT), ki so zaključili podiplomski specialistični študijski program
Javna uprava s povprečno oceno najmanj prav dobro (8). Predmetnik 2. letnika se
izdela tako, da ne pride do podvajanja vsebin z vsebinami že opravljenih predmetov. Za
dokončanje magistrskega programa morajo opraviti tri obveznosti izmed naslednji
predmetov: Primerjalna javna uprava, Ekonomika javne izbire, Institucije in mehanizmi
javnega financiranja, Metode raziskovanja v upravi, Upravno informacijsko pravo, Vloga
nacionalnih parlamentov v EU in raziskovalno delo ter magistrsko delo.

III. Skupni magistrski študij – 2. stopnja:
♦ Management v upravi
Usmeritve:
Ravnanje s človeškimi viri
Upravna informatika
Management v lokalni samoupravi
Management kakovosti v javnem sektorju
Trajanje študija: magistrski 2 leti
Vpisni pogoji: V magistrski študijski program Management v upravi II. stopnja se lahko vpišejo
neposredno:
a) diplomanti dosedanjih triletnih visokošolskih strokovnih programov in študijskih
programov I. stopnje (180 KT) z ustreznih strokovnih področij upravne, pravne,
ekonomske, informacijske in organizacijske smeri.
b) diplomanti dosedanjih triletnih visokošolskih strokovnih programov in študijskih
programov I. stopnje (180 KT) z drugih strokovnih področij, vendar morajo opraviti
dodatne izpite iz 3 predmetov univerzitetnega programa Uprava I. stopnje: Upravni
postopek in upravni spor (6 KT), Pravna ureditev javne uprave (6 KT) in Teorija javne
uprave (6 KT), ki jih je potrebno opraviti do vpisa v 2. letnik.
Kraj izvajanja:
Fakulteta za upravo, Univerza v Ljubljani in
Fakulteta za organizacijske vede, Univerza v Beogradu.
Način študija: izredni
Število vpisnih mest: 50

Vpis v 2. letnik magistrskega študija – 2. stopnja - po merilih za prehode
♦ Management v upravi
Vpisni pogoji: V magistrski študijski program Management v upravi II. stopnje se lahko vpišejo
neposredno v 2. letnik:
a) diplomanti dosedanjih štiriletnih dodiplomskih univerzitetnih študijskih programov,
podiplomskih specialističnih študijskih programov in štiriletnih univerzitetnih programov I.
stopnje. Manjkajoče kreditne točke zberejo na naslednji način:
izberejo predmete po principu nesorodnosti s predmeti dodiplomske smeri študija,
in izdelajo magistrsko delo (25 ECTS).
Prehodi iz II. stopenjskih in podiplomskih magistrskih in specialističnih študijskih
programov na študijski program Management v upravi bodo mogoči. Vloge za prehod se
bodo obravnavale individualno po postopku, določenem s statutom visokošolskega
zavoda. O pogojih prehoda bo odločala Komisija skupnega programa.
Število vpisnih mest: 20

21. FILOZOFSKA FAKULTETA
Aškerčeva c. 2, 1000 Ljubljana, tel.: 01/ 241 10 00, 241 10 50, 241 10 51

www.ff.uni-lj.si

I. Magistrski in doktorski študij:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

filozofija
sociologija kulture
pedagogika
psihologija
klasična filologija
zgodovina
umetnostna zgodovina
arheologija
etnologija in kulturna antropologija
geografija
romanski jeziki in književnosti
germanski jeziki in književnosti
slovanski jeziki in književnosti
primerjalna književnost in literarna teorija
muzikologija
splošno jezikoslovje
primerjalno jezikoslovje
bibliotekarstvo
ameriške študije

II. Magistrski študij – 2. stopnja::
♦ tolmačenje
Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji: Na magistrski študij Tolmačenja se lahko vpiše
- vsak kandidat oz. kandidatka z diplomo prve stopnje Medjezikovnega posredovanja
ustrezne smeri glede na želeno smer magistrskega študija (izbrani jeziki na magistrskem
študiju se morajo ujemati z izbranimi jeziki na dodiplomskem študiju); pogoj za vpis je
uspešno opravljen preizkus tolmaških sposobnosti;
- kandidat oz. kandidatka z diplomo prve stopnje z drugega strokovnega področja: ti
kandidati oz. kandidatke morajo opraviti izpit, pri katerem se preverijo jezikovne
kompetence iz slovenščine in dveh tujih jezikov (glede na želeno smer študija) in preizkus
tolmaških sposobnosti; glede na pridobljene kompetence dodiplomskega študija in
rezultate izpita se lahko določijo dodatne obveznosti v obsegu od 10 do največ 60 KT;
- kandidat oz. kandidatka, ki je končal oz. končala visokošolski strokovni študijski program
po starem programu z drugih strokovnih področij: ti kandidati oz. kandidatke morajo
opraviti izpit, pri katerem se preverijo jezikovne kompetence iz slovenščine in dveh tujih
jezikov (glede na želeno smer študija) in preizkus tolmaških sposobnosti; glede na
pridobljene kompetence dodiplomskega študija in rezultate izpita se lahko določijo
dodatne obveznosti v obsegu od 10 do največ 60 KT; te obveznosti se določijo glede na
različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi Kolegij
predstojnika Oddelka za prevajalstvo FF UL.
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni

Vpis v 2. letnik magistrskega študija – 2. stopnja -po merilih za prehode
♦ tolmačenje
Vpisni pogoji:
Kandidati se po merilih za prehode lahko vpišejo v drugi letnik :

a) med univerzami je določeno glede na 189. člen statuta UL:
• kandidat oz. kandidatka mora za prehod na študij tolmačenja na FF UL izpolnjevati
pogoje za vpis v višji letnik po študijskem programu univerze, na katero je vpisan;
• senat FF UL odloča o izpolnjevanju pogojev za prehod in določi kandidatu za
nadaljevanje študija diferencialne izpite in druge obveznosti za vpis ter letnik, v katerega
se sme vpisati, na predlog Oddelka za prevajalstvo.
b) med študijskimi programi UL je mogoč prehod na študij tolmačenja na FF UL le s programov
za pridobitev univerzitetne izobrazbe druge stopnje; prehajanje je določeno glede na 183. člen
statuta UL:
• prehod na študij tolmačenja je mogoč, če se kandidatu pri vpisu v študijski program
tolmačenja lahko prizna vsaj polovica obveznosti, ki jih je opravil na prvem študijskem
programu;
• kandidat oz. kandidatka mora izpolnjevati pogoje za vpis v začetni letnik študija
tolmačenja;
• senat FF UL odloča o izpolnjevanju pogojev za prehod in določi kandidatu za
nadaljevanje študija diferencialne izpite in druge obveznosti za vpis ter letnik, v
katerega se sme vpisati, na predlog Oddelka za prevajalstvo.
c) iz univerzitetnega študijskega programa Prevajalstvo, izoblikovanega pred bolonjsko reformo:
• Prehod na študij Tolmačenja je mogoč iz univerzitetnega študijskega programa
Prevajalstvo, izoblikovanega pred bolonjsko reformo, z jezikovno kombinacijo
slovenščina-angleščina-nemščina/italijanščina/francoščina, če ima kandidat uspešno
zaključene tri letnike (opravljene vse obveznosti po programu za 1., 2. in 3. letnik), in
sicer v prvi letnik študija Tolmačenja. Če ima kandidat uspešno zaključene štiri letnike
(opravljene vse obveznosti po programu, razen diplomskega dela oz. diplomskega
izpita), se mu lahko ob izbiri iste jezikovne kombinacije prizna do 60 KT;
• Kandidat oz. kandidatka mora izpolnjevati pogoje za vpis v začetni letnik študija
Tolmačenja in opraviti izpit tolmaških sposobnosti;
• kolegij predstojnika Oddelka za prevajalstvo odloča o izpolnjevanju pogojev za prehod in
določi kandidatu za nadaljevanje študija diferencialne izpite in druge obveznosti za vpis
ter letnik, v katerega se sme vpisati.
d) iz univerzitetnih študijskih programov po starem programu z drugih strokovnih področij, ki
imajo uspešno zaključene vsaj tri letnike:
• Če imajo ti kandidati oz. kandidatke uspešno zaključene tri letnike (opravljene vse
obveznosti po programu za 1., 2. in 3. letnik), morajo opraviti izpit, pri katerem se
preverijo poznavanje kulture, družbe in literature izbranih jezikov ter jezikovne
kompetence iz slovenščine in dveh tujih jezikov (glede na želeno smer študija), in
preizkus tolmaških sposobnosti; glede na pridobljene kompetence na univerzitetnem
študijskem programu in rezultate izpita se lahko določijo dodatne obveznosti v obsegu
od 10 do največ 60 KT.
• Če imajo ti kandidati oz. kandidatke uspešno zaključene štiri letnike (opravljene vse
obveznosti po programu, razen diplomskega dela oz. diplomskega izpita), morajo
opraviti izpit, pri katerem se preverijo poznavanje kulture, družbe in literature izbranih
jezikov ter jezikovne kompetence iz slovenščine in dveh tujih jezikov (glede na želeno
smer študija), in preizkus tolmaških sposobnosti; glede na pridobljene kompetence na
univerzitetnem študijskem programu in rezultate izpita se lahko prizna do 60 KT.
• Kandidat oz. kandidatka mora izpolnjevati pogoje za vpis v začetni letnik študija
Tolmačenja;
• kolegij predstojnika Oddelka za prevajalstvo odloča o izpolnjevanju pogojev za prehod in
določi kandidatu za nadaljevanje študija diferencialne izpite in druge obveznosti za vpis
ter letnik, v katerega se sme vpisati.
Magistrski program Tolmačenje ne predvideva možnosti prehoda med smermi znotraj
programa, po prvem letniku pa je omogočena možnost prehoda med programoma Prevajanje in
Tolmačenje na Oddelku za prevajalstvo FF UL, in sicer:

•

prehod iz programa Prevajanje na program Tolmačenje pod naslednjimi pogoji:
o opravljene vse obveznosti, predpisane s predmetnikom in učnimi načrti za prvi
letnik v skupnem obsegu 60 KT
o uspešno opravljen preizkus tolmaških sposobnosti
o prehod je možen samo znotraj iste smeri enega in drugega študija (ista
jezikovna kombinacija)

III. Skupni magistrski študij – 2. stopnja
♦ zgodovina jugovzhodne Evrope – (skupna diploma)
Trajanje študija: magistrski 2 leti
Vpisni pogoji: na študij se lahko vpiše, kdor je končal :
- študijski program 1. stopnje zgodovine ali etnologije in kulturne antropologije z vsaj
180 KT
- študijski program 1. stopnje z ustreznih družbenih in humanističnih ved, če je pred
vpisom opravil študijske obveznosti v obsegu 10 – 60 KT, ki so bistvene za
nadaljevanje študija
- v skladu s pogodbo med sodelujočimi univerzami se lahko v študij vključijo tudi
študenti, ki so uspešno končali druge študijske programe, če izbirna komisija presodi,
da je njihova kvalifikacija ustrezna
(več o programu bo objavljeno na: www.ff.uni-lj.si, ko bo program akreditiran!!!)
Kraj izvajanja: Ljubljana, Cluj, Gradec
Način študija: redni

IV. Doktorski študijski program – 3. stopnja:
♦ prevodoslovje
Trajanje študija: 3 leta
Vpisni pogoji:
V doktorski študijski program lahko vpiše, kdor je končal:
1. študijski program druge stopnje (podrobneje glej spodaj);
2. študijski program, ki je reguliran z direktivo Evropske unije, ki je ovrednoten s 300
kreditnimi točkami.
Na doktorski študijski program Prevodoslovje se lahko vpišejo tudi:
3. diplomanti dosedanjega specialističnega študijskega programa iz konferenčnega
tolmačenja, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program, in se jim za vpis
določijo dodatne študijske obveznosti v obsegu 30 do 60 KT, ki jih lahko opravijo v
času 1. letnika študija;
4. diplomanti dosedanjega specialističnega študijskega programa iz konferenčnega
tolmačenja, ki so pred tem končali študijski program za pridobitev univerzitetne
izobrazbe, in se jim priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 KT;
5. diplomanti dosedanjih magistrskih programov, ki se jim priznajo obveznosti v obsegu
90 KT (podrobneje glej spodaj);
6. diplomanti univerzitetnih dodiplomskih študijskih programov, ki so bili zasnovani še
pred reformo šolstva v skladu z bolonjskimi smernicami.
Ad 1) Na doktorski študij prevodoslovja se lahko vpiše vsakdo, ki je uspešno opravil
magistrski študij katere koli smeri, sestavljen v skladu z bolonjskimi smernicami, in skupaj z
dodiplomskim študijem zajema vsaj 300 KT.
Ad 5) Na doktorski študij se lahko vpišejo tudi magistrice in magistri, ki so ta naziv
dosegli pred reformo šolstva v skladu z bolonjskimi smernicami, ki so v svojem programu
absolvirali 120 KT in ki aktivno obvladajo dva tuja jezika, od katerih mora biti eden angleščina.

Tem kandidatkam in kandidatom se prizna 90 KT v prvem in drugem letniku doktorskega
študija, kar pomeni, da morajo še napisati ter zagovarjati doktorsko disertacijo.
Vsi kandidati in kandidatke morajo aktivno obvladati dva tuja jezika, od katerih mora biti
eden angleščina.
Kolegij predstojnice oz. predstojnika Oddelka za prevajalstvo, ki ga sestavljajo vodje
kateder, vsakemu kandidatu za vpis na doktorski študij predlaga mentorja. Pri tem upošteva
posameznikove študijske interese, ki jih kandidat navede pri prijavi, predhodno izobrazbo in
kadrovske možnosti oddelka.
Več o programu na: : http://www.prevajalstvo.net/l2.asp?L1_ID=1&L2_ID=19&LANG=slo
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: izredni

22. NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA
Aškerčeva c. 12, 1000 Ljubljana,tel.: 01/ 470 45 00
www.ntf.uni-lj.si

Magistrski in doktorski študij:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

geologija
rudarstvo
geotehnologija
metalurgija
kemijsko izobraževanje
naravoslovno-tehnična informatika
tekstilstvo, grafika in tekstilno oblikovanje

Skupaj s Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo magistrski in doktorski študij:
♦ materiali
Trajanje študija: magistrski 2 leti, doktorski 4 leta
Vpisni pogoji:
V magistrski program se lahko vpišejo diplomanti ustreznih smeri univerzitetnih
programov v skladu s programom, s povprečno oceno prav dobro (8) in z znanjem
tujega jezika. Dodatni pogoji za vpis v posamezne magistrske študijske programe so
opredeljeni v vsakemu od predlaganih magistrskih programov.
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: izredni

23. PEDAGOŠKA FAKULTETA
Kardeljeva pl. 16, 1000 Ljubljana, tel.: 01/ 589 22 00
www.pef.uni-lj.si

Magistrski in doktorski študij:
♦
♦
♦
♦

socialna pedagogika
specialna in rehabilitacijska pedagogika
likovna pedagogika
poučevanje na razredni stopnji

Specialistični študij:
♦ pomoč z umetnostjo

♦ supervizija
♦ koordinator-specialist za delo z otroki s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami
Trajanje študija: specialistični 2 leti, magistrski 2 leti, doktorski 4 leta
Vpisni pogoji:
V magistrski študij se lahko vključijo kandidati z univerzitetno diplomo ustrezne smeri, ki
so dosegli v dodiplomskem študiju povprečno oceno najmanj prav dobro (8) ali dosegli
vidne raziskovalne, razvojno-inovacijske ali strokovne uspehe ter aktivno obvladajo
enega od svetovnih jezikov.
V specialistični študij se lahko vključijo kandidati z visokošolsko diplomo ustrezne smeri,
ki obvladajo en svetovni jezik, imajo delovne izkušnje na ustreznem področju in
izkazujejo ustrezna dodatna znanja opredeljena v programih (npr. osnovno obvladanje
umetniškega medija ipd.)
Več o vpisnih pogojih na posamezne programe je objavljeno na spletni strani:
http://www.prevajalstvo.net/l2.asp?L1_ID=1&L2_ID=19&LANG=slo

Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: izredni

24. PRAVNA FAKULTETA
Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana, tel.: 01/ 420 31 00, 420 31 21, 420 32 23
www.pf.uni-lj.si

Magistrski in doktorski študij:
♦
♦
♦
♦
♦
♦

civilno in gospodarsko pravo
delovno pravo in pravo socialne varnosti
javna uprava
rimsko pravo in pravna zgodovina
teorija prava in države
ustavno pravo

Trajanje študija: magistrski 2 leti
Vpisni pogoji:
V program podiplomskega magistrskega študija se lahko vpiše, kdor je končal ustrezen
univerzitetni dodiplomski študij in izpolnjuje druge pogoje, ki jih Pravna fakulteta v
Ljubljani določi s programom, npr: posebne sposobnosti, znanje tujih jezikov ipd.
Za diplomante univerzitetnega dodiplomskega študija drugih fakultet so predpisani
diferencialni izpiti. Izpite mora študent opraviti pred opravljanje izpitov podiplomskega
študija. Pri programu Javna uprava – smer javna uprava so vsebine diferencialnih izpitov
vključene v program obveznih predmetov.
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija:
Redni študij bo izvajala na programih: civilnega in gospodarskega prava, delovnega
prava in socialne varnosti in javne uprave.
Izredni študij bo izvajala na programih: rimskega prava in pravne zgodovine, teorije
prava in države in ustavnega prava.

25. TEOLOŠKA FAKULTETA
Poljanska c. 4, 1000 Ljubljana, tel.: 01/434 58 18, 434 58 42
www.teof.uni-lj.si

Magistrski in doktorski študij:
♦ teologija
♦ zakonska in družinska terapija

Specialistični študij:
♦ pastoralna teologija
♦ zakonska in družinska terapija
Trajanje študija:
specializacija: Pastoralna teologija 1 leto, Zakonska in družinska terapija 2 leti;
magistrski 2 leti, doktorski 4 leta
Vpisni pogoji:
Na magistrska programa se lahko vpišejo kandidati z univerzitetno diplomo, povprečno
oceno dodiplomskega študija najmanj prav dobro (8) in znanjem tujega jezika (za
Zakonsko in družinsko terapijo angleški jezik aktivno, drugi tuj jezik pasivno). Kandidati,
ki niso končali ustreznega dodiplomskega študijskega programa, morajo opraviti
diferencialne izpite.
Na specialistična študijska programa se lahko vpišejo kandidati z univerzitetno ali
visokošolsko diplomo. Kandidati za program Zakonsko in družinsko terapijo, ki niso
končali ustreznih študijskih programov, morajo opraviti diferencialne izpite.
Kraj izvajanja:
Teološka fakulteta izvaja vse programe v Ljubljani, razen specialističnega programa
Pastoralna teologija, ki ga izvaja v Ljubljani in v Mariboru.
Način študija:
Specialistična študijska programa bodo izvajali kot redni študij.
Magistrski program Zakonska in družinska terapija bodo izvajali kot redni študij,
magistrski program Teologija pa kot izredni študij.
♦

Stari programi (programi sprejeti pred uveljavitvijo ZVŠ, 10.6.2004 in še ne usklajeni z
bolonjskimi merili) :
Programi za specializacijo so namenjeni predvsem izobraževanju za ožje strokovno področje in
s tem usposabljanju za reševanje najzahtevnejših strokovnih nalog, kakor tudi organizaciji dela
za uspešno reševanje le-teh. Programi umetniške specializacije so namenjeni vrhunskemu
umetniškemu usposabljanju v okviru ustvarjalnosti ali poustvarjalnosti. Specialistični študij traja
eno do dve leti.
Magistrski študiji so sestavljeni iz dveh delov. V prvem delu študent poglobi osnovno teoretično
znanje in pridobi dodatna znanja na ožjem področju znanosti. Program se izvaja v skupini v
obliki predavanj, vaj in seminarjev oziroma v obliki individualnega študija pod vodstvom
učiteljev, če je skupina majhna. V drugem delu pod vodstvom mentorja izdela magistrsko delo,
ki obsega raziskovalno nalogo. Pomeniti mora prispevek k znanju na obravnavanem področju.
Delo študent obrazloži v obliki javnega zagovora pred komisijo.
Magistrski študij traja 2 leti (z možnostjo neposrednega prehoda na doktorski študij, če so
izpolnjeni pogoji, določeni v univerzitetnem statutu).
Magistrski študiji se lahko nadaljujejo tudi z doktorskim študijem, ki traja dve leti.

Programi za pridobitev magisterija umetnosti so prav tako namenjeni vrhunskemu umetniškemu
usposabljanju in trajajo 2 leti.
Splošni vpisni pogoji
V specialistični študij se lahko vpiše, kdor je uspešno končal univerzitetni dodiplomski študij ali
visokošolski strokovni študij in izpolnjuje druge pogoje, določene s študijskim programom, v
magistrski in doktorski študij pa, kdor je uspešno končal univerzitetni dodiplomski študij in
izpolnjuje druge pogoje določene s študijskim programom.
S posameznimi študijskimi programi so poleg ustrezne diplome najpogosteje določeni:
♦ visoka povprečna ocena dodiplomskega študija ali viden uspeh pri raziskovalnem
(umetniškem) delu med študijem ali po njem (nagrada ali drugo ustrezno javno priznanje za
znanstveno ali strokovno delo, specialistični izpit v medicini, farmaciji, ipd.),
♦ znanje svetovnega jezika,
lahko pa tudi:
♦ priporočilo mentorja (univerzitetnega učitelja ali ustreznega znanstvenega sodelavca),
♦ preizkus znanja (diferencialni izpit) za kandidate, ki nimajo ustrezne predhodne izobrazbe
oziroma ustreznega uspeha
♦ posebna znanja
Študenti Univerze v Ljubljani lahko vstopajo v doktorski študij po zaključenem magistrskem
študiju; po zagovoru magistrskega dela ali v neposrednem prehodu na doktorski študij.
♦

Vpisni pogoji za tujce
Tujci (kandidati, ki niso državljani držav članic EU) oziroma Slovenci brez slovenskega
državljanstva, se ob izpolnjevanju splošnih pogojev vpisujejo skladno z določili Pravilnika o
razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu in Pravilnika o študiju tujcev in Slovencev
brez slovenskega državljanstva v Republiki Sloveniji.
♦
Vsa podrobnejša pojasnila o vpisnih pogojih (ustreznosti predhodne izobrazbe in drugih) in
stroških študija dobijo kandidati na visokošolskih zavodih Univerze v Ljubljani, ki so nosilci
podiplomskega študija, kjer tudi oddajo svoje prijave za vpis do 10. 09. 2007.
Vsa podrobnejša pojasnila za univerzitetne podiplomske študije Biomedicina, Statistika in
Varstvo okolja, vključno s prijavnico, kandidati dobijo na spletni strani www.uni-lj.si in na
sedežu Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, tel. 01 241 85 36.
♦
V skladu s Pravilnikom o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (41. člen), se vpis v
podiplomske študijske programe opravi najpozneje v dveh tednih po začetku študijskega
leta, to je do 15. oktobra 2007, iz upravičenih razlogov, o katerih odloči pristojni organ
visokošolskega zavoda, pa najpozneje do 30. oktobra 2007.

Predvideno število študentov za vpis v podiplomski študij 2007/2008 (priloga 1)
( skupaj za državljane Republike Slovenije in državljane članic Evropske unije)
Visokošolski
zavod

MAGISTERIJ in DOKTORAT –
vpis v 1. letnik

AG

Magisterij znanosti
glasbena pedagogika 5, kompozicija in
glasbena teorija 3, instrument 3
Magisterij znanosti - dramaturg. 5,
Magisterij umetnosti - gledališče in radio 4,
filmska in TV režija 4
Magisterij znanosti: likovna teorija 3, razvoj
in teorije oblikovanja 2;
Magisterij umetnosti: slikarstvo 18, kiparstvo
8, grafika 6, restavrator. 10, video 8,
likov.tehnolog. 2, oblikovanje Σ 20
Magisterij znansoti:
biološke in biotehniške znanosti 171
(agronomija 30, biologija 25, biotehnologija
25, gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri 16,
genetika 15, krajinska arhitektura 10,
lesarstvo 10, varstvo narav. dediščine 16,
zootehnika 15, živilstvo 25 ); antropologija 15
Mag. 2. stopnja: ekonomija 30, mednarod.
ekonomija 30, denar in finance 25, finančni
management 60, management 110,
mednarod. poslovanje 70, podjetništvo 50,
poslovna informatika 60, poslovna logistika
15, računovodstvo 100, trženje 80, turizem
30, poslovodenje in organizacija 180 ,
management v športu 30, management in
ekonomika v zdravstv. varstvu 30.
Skupni mag. program 2. stopnja:
Turistični management E.M.T.M. - 20
Mag. znanosti: ekonomija 50, mednarodna
ekonomija 30, poslovod. in organizacija 110,
podjetništvo 40, Informacijsko upravljalske
vede 80, aktuarstvo 30.
Magisterij znanosti:
arhitektura 30
Magisterij znanosti:
sociologija 45(sociol. vsakd. življenja 15,
analiza evr. social.polit.15, seksizem.15).,
menedžment neprofitnih organizacij 25,
menedžment kadrov in del. razmerij 25,
politologija 90 (policy analiza 15, javna
uprava 25, amer. in svetovne. študije 50),
politologija-etnične študije 15, komunikologija
30 (teoret. 20, tržno kom 10), mednarodni
odnosi 15, obramboslovje 15; antropolog. 15;
Magisterij znanost:
elektrotehnika 100

AGRFT
ALUO

BF

EF

FA
FDV

FE
FGG
FKKT

Magisterij znanosti:
gradbeništvo 60, geodezija 20; prostorsko in
urbanistično
planiranje
30;
gradbena
informatika 10
Magisterij znanosti:
kemija 40, kem. tehnologija 20, kemijsko
inženirstvo 20

MAGISTERIJ - 2. stopnja
in znanstveni magisterij
vpis v 2 . letnik –
po merilih za prehode
/
/

DOKTORSKI ŠTU
vpis v 3. letnik po
/
/

/

likovna teorija ter razvo
oblikovanja – skupaj 5

/

biološke in biotehniške z

Mag. 2. stopnje:
Ekonomija 10, mednarod. ekonomija
10, denar in finance 10, finančni
management 15, management 40,
mednarod. poslovanje 20,
podjetništvo 20, poslovna informatika
30, poslovna logistika 5,
računovodstvo in revizija 30, trženje
30, turizem 10, poslovodenje in
organizacija 20, management v
športu 10,
Skupni program:Turistični
managemen - E.M.T.M. 10

ekonomija 15, mednarod
ekonomija 5, poslovod.
organizacija 15, podjetn
informacijsko upravljalsk
10, aktuarstvo 2

/

/

/

sociologija. 6, menedžm
neprofitnih organizacij 5
menedžment kadrov in d
razmerij 6, politologija 6
politologija-etnične študi
komunikologija 6, medna
odnosi 2 , obramboslovj
sociologija-soc. delo v s
antropologija 2;

/

elektrotehnika 10

/

gradbeništvo 6 , geodez
prostor. in urbanist. Plan
gradb. informatika 2

/

kemija 30, kem. tehnolo
kemijsko inženirstvo 10

FMF

FPP
FRI
FSD

Magisterij znanosti:
mat. - raziskovalna smer do 20, mat. –
izobraževalna smer do 15, mehanika do 5,
fizika do 20, meteorologija do 5, fizikalno
izobraževanje do 6; jedrska tehnika do 10
Magisterij znanosti: prometne vede 20

/

/

prometne vede 4

Magisterij znanosti:
računalništvo in informatika 60, informacijski
sistemi in odločanje 60
Magisterij znanosti:
sociologija - socialno delo v skupnosti 40

/

računalništvo in informa
informacijski sistemi in o
60
/

/

FS

Magisterij znanosti:
strojništvo 100

/

FŠ
FU

kineziološke znanosti 60

/

FF

uprava 4

Magisterij znanosti:
filozofija 20, sociologija kulture 15,
pedagogika 15, psihologija 30, klasična
filologija 5, zgodovina 30, umetnostna
zgodovina 15, arheologija 21, etnologija in
kult. antr. 25, geografija 25, slovanski jeziki in
književnosti 90, romanski jeziki in
književnosti 36, germanski jeziki in
književnosti 60, primerjalna književnost in
literarna teorija 15, muzikologija 5, splošno
jezikoslovje 5, primerjalno jezikoslovje 5,
bibliotekarstvo 20, ameriške študije 20;

Mag. 2. stopnja – tolmačenje 15

filozofija 5, sociologija ku
pedagogika 5, psihologij
klasična filologija 5, zgod
umetnostna zgodovina 5
arheologija 5, etnologija
antr. 5, geografija 5, slov
jeziki in književnosti 10,
jeziki in književnosti 5, g
jeziki in književnosti 10,
primerjalna književnost i
teorija 5, muzikologija 5,
jezikoslovje 5, primerjaln
jezikoslovje 5, biblioteka
ameriške študije 5;

Varstvo okolja

Magisterij znanosti: 50

PF

TEOF
Biomedicina

kineziološke znanosti 20

Mag. 2. stopnja - uprava 30
Skupni mag. 2.st.- manag. v upr. 20
Magisterij-znanstveni - uprava 40

Statistika

PEF

/

Magisterij .-2. st .- uprava 180,
Skupni mag. – 2. st. – Managem. v upravi 50
Magisterij znanosti - uprava 50

Magisterij 2. st. - tolmačenje - 15
Skupni mag. 2. st.- zg. JV Evrope - 10
Dr. program. 3. stopnje - prevodoslovje - 15
Magisterij znanosti:
metalurgija 7, kemijsko izobraževanje 5, n.t.
informatika 2, geologija 10, rudarstvo 2,
geotehnolog. 5, tekstilstvo, grafika in tekstilno
oblikovanje 20; materiali 12
Magisterij znanosti:
socialna pedagogika 15, specialna in
rehabilitacijska
pedagogika 15, likovna
pedagogika 10, poučevanje na razredni
stopnji 30
Magisterij znanosti:
civilno in gospodarsko pravo 100, delovno
pravo in pravo social. varnosti 20, javna
uprava 39, rimsko pravo in pravna zgodovina
5, teorija prava in države 5, ustavno pravo 9,
Magisterij znanosti:
teologija 15, zakonska in družin. terapija 20
Dr. program 3. stopnje 285 (biok in mol.biol
30, farmac. 50, genet.15, klin biol in lab.
biom. 15, mad-kl 70, med-tem.30, mikrob 20,
soc.med. 20, toksil. 15, vet.med 20)
Magisterij znanosti: 40

NTF

mat. – raziskoval. smer
fizika do 18, meteorolog
fizikalno izobraž. do 3; je
tehnika do 5

/

/

metalurgija 4, kemijsko i
n.t. informatika 1, geolog
rudarstvo 1, geotehnolo
tekstilstvo, grafika in tek
oblikovanje 10; materia
socialna pedagogika 10
in rehabilitacijska pedag
likovna pedagogika 5, po
na razredni stopnji 10

/

/

/

/

teologija 8, zakonska in
terapija 5
biomedicina (star progra

/

5

/

7

