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UNIVERZA V LJUBLJANI
Akademija za glasbo (UL AG)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (UL
AGRFT)
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (UL
ALUO)
Biotehniška fakulteta (UL BF)
Ekonomska fakulteta (UL EF)
Fakulteta za arhitekturo (UL FA)
Fakulteta za druţbene vede (UL FDV)
Fakulteta za elektrotehniko (UL FE)
Fakulteta za farmacijo (UL FFA)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL
FKKT)
Fakulteta za matematiko in fiziko (UL FMF)
Fakulteta za pomorstvo in promet (UL FPP)
Fakulteta za računalništvo in informatiko (UL FRI)
FRI in FMF
Fakulteta za socialno delo (UL FSD)
Fakulteta za strojništvo (UL FS)
Fakulteta za šport (UL FŠ)
Fakulteta za upravo (UL FU)
FU in FRI

Filozofska fakulteta (UL FF)
Medicinska fakulteta (UL MF)
Naravoslovnotehniška fakulteta (UL NTF)
NTF in EF
Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Pravna fakulteta (UL PF)
Teološka fakulteta (UL TEOF)
Veterinarska fakulteta (UL VF)
Zdravstvena fakulteta (UL ZF)
Vpisna mesta za nadaljevanje študija po merilih za
prehode na Univerzi v Ljubljani
Vpisna mesta za vzporedni študij in študij diplomantov
na Univerzi v Ljubljani
Vpisna mesta za Slovence brez slovenskega
drţavljanstva in tujce (drţavljane drţav nečlanic
Evropske unije) na Univerzi v Ljubljani

UNIVERZA V MARIBORU
Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in
informatiko (UM FERI)
FERI, FG, FS in EPF
Fakulteta za energetiko (UM FE)
Fakulteta za gradbeništvo (UM FG)

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM
FKKT)
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM
FKBV)
Fakulteta za logistiko (UM FL)
Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Fakulteta za organizacijske vede (UM FOV)
Fakulteta za strojništvo (UM FS)
FS in FERI
Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Fakulteta za zdravstvene vede (UM FZV)
Filozofska fakulteta (UM FF)
Medicinska fakulteta (UM MF)
Pedagoška fakulteta (UM PEF)

UNIVERZA V NOVI GORICI
Fakulteta za aplikativno naravoslovje (UNG FAN)
Fakulteta za humanistiko (UNG FH)
Fakulteta za znanosti o okolju (UNG FZO)
Poslovno-tehniška fakulteta (UNG PTF)
Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo (UNG
VŠVV)
Vpisna mesta za nadaljevanje študija po merilih za
prehode na Univerzi v Novi Gorici, Vpisna mesta za
vzporedni študij in študij diplomantov na Univerzi v
Novi Gorici, Vpisna mesta za Slovence brez
slovenskega drţavljanstva in tujce (drţavljane drţav
nečlanic Evropske unije) na Univerzi v Novi Gorici

JAVNI IN KONCESIONIRANI
SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI

Pravna fakulteta (UM PF)

Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici (EVRO-PF)

Vpisna mesta za nadaljevanje študija po merilih za
prehode na Univerzi v Mariboru

Fakulteta za drţavne in evropske študije (FDŠ)

Vpisna mesta za vzporedni študij in študij diplomantov
na Univerzi v Mariboru
Vpisna mesta za Slovence brez slovenskega
drţavljanstva in tujce (drţavljane drţav nečlanic
Evropske unije) na Univerzi v Mariboru

UNIVERZA NA PRIMORSKEM
Fakulteta za humanistične študije Koper (UP FHŠ)
Fakulteta za management Koper (UP FM)
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske
tehnologije Koper (UP FAMNIT)
Fakulteta za turistične študije Portoroţ – Turistica (UP
FTŠ)
Pedagoška fakulteta Koper (UP PEF)
Visoka šola za zdravstvo Izola (UP VŠZ)
Vpisna mesta za nadaljevanje študija po merilih za
prehode na Univerzi na Primorskem
Vpisna mesta za vzporedni študij in študij diplomantov
na Univerzi na Primorskem
Vpisna mesta za Slovence brez slovenskega
drţavljanstva in tujce (drţavljane drţav nečlanic
Evropske unije) na Univerzi na Primorskem

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (FIŠ)
Fakulteta za uporabne druţbene študije v Novi Gorici
(FUDŠ)
Gea College – Visoka šola za podjetništvo Piran (VŠP)
Mednarodna fakulteta za druţbene in poslovne študije
(MFDPŠ)

Visoka šola za dizajn v Ljubljani (VŠD)
Visoka šola za tehnologije in sisteme (VITES)
Visoka šola za tehnologijo polimerov (VŠTP)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto
(VŠUP)
Visoka šola za varstvo okolja (VŠVO)
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice (VŠZNJ)
Visoka šola za zdravstvo Novo mesto (VŠZNM)
Vpisna mesta za nadaljevanje študija po merilih za
prehode na javnih in koncesioniranih samostojnih
visokošolskih zavodih
Vpisna mesta za vzporedni študij in študij diplomantov
na javnih in koncesioniranih samostojnih visokošolskih
zavodih
Vpisna mesta za Slovence brez slovenskega
drţavljanstva in tujce (drţavljane drţav nečlanic
Evropske unije) na javnih in koncesioniranih
samostojnih visokošolskih zavodih

VPISNA MESTA NA UNIVERZI V LJUBLJANI, UNIVERZI V MARIBORU, UNIVERZI
NA PRIMORSKEM, UNIVERZI V NOVI GORICI TER NA JAVNIH IN
KONCESIONIRANIH SAMOSTOJNIH VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH V ŠTUDIJSKEM
LETU 2010/2011

Na podlagi petega odstavka 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip (63/07 – popr.), 15/08 - Odl. US, 64/08 in 86/09) je Vlada Republike
Slovenije na 65. redni seji dne 21. 1. 2010 pod točko 10 sprejela naslednji

SKLEP

O SOGLASJU K VSEBINI RAZPISA ZA VPIS V DODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME V
ŠTUDIJSKEM LETU 2010/2011

I.
Vlada Republike Slovenije daje soglasje k besedilom razpisov za vpis v študijskem letu 2010/2011, ki so jih sprejeli:
senat Univerze v Ljubljani oziroma Komisija senata za dodiplomski študij 24. 11. 2009 in je bil dopolnjen 6. 1. 2010;
senat Univerze v Mariboru 1. 12. 2009 in je bil dopolnjen 5. 1. 2010;
senat Univerze na Primorskem 18. 11. 2009, 4. do 6. 1. 2010 in 6. do 8. 1. 2010;
senat Fakultete za informacijske študije v Novem mestu 13. do 18. 11. 2009 in je bil dopolnjen 5. 1. 2010;
senat Univerze v Novi Gorici 25. 11. 2009 in je bil dopolnjen 23. 12. 2009 in 12. 1. 2010;
upravni odbor Evropske pravne fakultete v Novi Gorici 24. 11. 2009;
upravni odbor Fakultete za drţavne in evropske študije, Kranj 23. 11. 2009;
senat Fakultete za uporabne druţbene študije v Novi Gorici 19. 11. 2009;
senat Gee College – Visoke šole za podjetništvo, Piran, 26. 11. 2009 in je bil dopolnjen 4. 1. 2010;
senat Mednarodne fakultete za druţbene in poslovne študije, Celje, 11. 11. 2009;
senat Visoke šole za dizajn v Ljubljani 27. 11. 2009;
senat Visoke šole za tehnologije in sisteme, Novo mesto, 23. 11. 2009;
senat Visoke šole za tehnologijo polimerov, Slovenj Gradec, 26. 11. 2009;
senat Visoke šole za upravljanje in poslovanje Novo mesto 2. 11. 2009;
začasni senat Visoke šole za varstvo okolja, Velenje, 22. 10. 2009;
senat Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice 1. 12. 2009 in je bil dopolnjen 4. 1. 2010;
senat Visoke šole za zdravstvo Novo mesto 27. 11. 2009.

II.
Število vpisnih mest, ki jih za vpis v posamezne študijske programe razpišejo Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza
na Primorskem, Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, Univerza v Novi Gorici, Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici,
Fakulteta za drţavne in evropske študije, Brdo pri Kranju, Fakulteta za uporabne druţbene študije v Novi Gorici, Gea College –
Visoka šola za podjetništvo, Piran, Mednarodna fakulteta za druţbene in poslovne študije, Celje, Visoka šola za dizajn v Ljubljani,
Visoka šola za tehnologije in sisteme, Novo mesto, Visoka šola za tehnologijo polimerov, Slovenj Gradec, Visoka šola za upravljanje
in poslovanje Novo mesto, Visoka šola za varstvo okolja, Velenje, Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice in Visoka šola za
zdravstvo Novo mesto, je določeno s Sklepom o razmestitvi dodiplomskih študijskih programov v študijskem letu 2010/20011, št.
60301-1/2010/4 z dne 21. 1. 2010.

III.
Ta sklep se objavi skupaj z razpisom za vpis v študijsko leto 2010/2011 v Objavah Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo.

Ljubljana, 21. 1. 2010
Številka: 60301-1/2010/5

mag. Milan Martin Cvikl
Generalni sekretar

UNIVERZA V LJUBLJANI
UNIVERZA V MARIBORU
UNIVERZA NA PRIMORSKEM
UNIVERZA V NOVI GORICI
JAVNI IN KONCESIONIRANI SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI
v skladu s 40. členom Zakona o visokem šolstvu objavljajo

RAZPIS ZA VPIS V PRVI LETNIK V ŠTUDIJSKEM LETU 2010/2011
I.

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 8. marca 2010.
Kandidati pošljejo Prvo prijavo za vpis v 1. letnik (obrazec DZS 1,71/1) s
priporočeno pošiljko najkasneje do 8. marca 2010. Obrazec kupijo v večjih
papirnicah in knjigarnah, dostopen pa je tudi na spletnih straneh
visokošolskih
prijavno-informacijskih
sluţb
(www.vpis.uni-lj.si,
www.vpis.uni-mb.si, www.vpis.upr.si ali www.ung.si).
Prijavo pošljejo visokošolskim prijavno-informacijskim sluţbam na
naslov:
Visokošolska prijavno-informacijska sluţba, Univerza v Ljubljani,
p.p. 524, 1001 Ljubljana, če študijski program, v prijavnem obrazcu
napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski zavod Univerze v
Ljubljani, Univerze na Primorskem, javni ali koncesionirani
samostojni visokošolski zavod;
Visokošolska prijavno-informacijska sluţba, Univerza v Mariboru,
p.p. 246, 2001 Maribor, če študijski program, v prijavnem obrazcu
napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski zavod Univerze v
Mariboru;
Visokošolska prijavno-informacijska sluţba, Univerza v Novi
Gorici, Vipavska 13, 5000 Nova Gorica, če študijski program, v
prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski
zavod Univerze v Novi Gorici.
Visokošolski prijavno-informacijski sluţbi pošljejo samo eno Prvo prijavo. V
njej lahko po prednostnem vrstnem redu napišejo največ tri študijske
programe, v katere se ţelijo vpisati in za katere izpolnjujejo oziroma bodo do
rokov, objavljenih s tem razpisom, izpolnjevali pogoje za vpis.
Pomemben je vrstni red zapisanih študijskih programov, saj bo, pod
pogoji, ki so v tem razpisu navedeni v poglavju o izbirnem postopku,
kandidat uvrščen v prvega, za katerega bo izpolnil vse pogoje.
Kandidati lahko oddajo prvo prijavo tudi na spletnih straneh
www.vpis.uni-lj.si, www.vpis.uni-mb.si, www.vpis.upr.si
ali
www.ung.si.
OPOZORILA
Kandidati pošljejo samo eno Prvo prijavo.
Zadnji dan za prijavo je 8. marec 2010.
Po 8. marcu 2010 spremembe in odjave posameznih zapisanih
študijskih ţelja niso več mogoče.
Da bi preverili, ali so podatki v podatkovni bazi pravilni, bodo vsi
kandidati najkasneje do konca aprila 2010 prejeli računalniški izpis
o svoji prijavi. Popravke morebitnih napak morajo kandidati
sporočiti visokošolski prijavno-informacijski sluţbi do zahtevanega
datuma.
S prijavnim obrazcem DZS 1,71/1 se kandidati ne prijavljajo v
programe višjega strokovnega izobraţevanja.
Pred izpolnjevanjem prijavnega obrazca naj kandidati natančno
preberejo razpis za vpis in navodila za izpolnjevanje obrazca.

Drugi prijavni rok
Drugi prijavni rok traja od 20. do 28. avgusta 2010.
Podatki o še prostih vpisnih mestih za drugi prijavni rok bodo 20. avgusta
2010 objavljeni na spletnih straneh prijavnih sluţb Univerze v Ljubljani,
Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem, Univerze v Novi Gorici in
na visokošolskih zavodih.
V drugem roku se na še prosta mesta lahko prijavijo 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, ki so bili sprejeti v prvem roku, se lahko izjemoma
prijavijo le, če imajo za to upravičene razloge. O upravičenosti
razlogov odloči pristojni organ univerze oziroma samostojnega
visokošolskega zavoda na podlagi individualne prošnje, ki jo kandidat
odda skupaj z Drugo prijavo za vpis. Prošnji mora priloţiti ustrezna
dokazila za navedene razloge v prošnji.
Obrazec Druga prijava za vpis v 1. letnik v študijskem letu
2010/2011 (obrazec DZS, 1,71/2), kandidati kupijo od 18. avgusta
2010 dalje v večjih papirnicah in knjigarnah - dostopen je tudi na
spletnih straneh visokošolskih prijavno-informacijskih sluţb
(www.vpis.uni-lj.si,
www.vpis.uni-mb.si,
www.vpis.upr.si
ali
www.ung.si) - in ga s priporočeno pošiljko pošljejo najkasneje do 28.
avgusta 2010 visokošolskim prijavno-informacijskim sluţbam na
naslov:
Visokošolska prijavno-informacijska sluţba, Univerza v Ljubljani,
p.p. 524, 1001 Ljubljana, če študijski program, v prijavnem obrazcu
napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski zavod Univerze v
Ljubljani, Univerze na Primorskem, javni ali koncesionirani
samostojni visokošolski zavod;
Visokošolska prijavno-informacijska sluţba, Univerza v Mariboru,
p.p. 246, 2001 Maribor, če študijski program, v prijavnem obrazcu
napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski zavod Univerze v
Mariboru;
Visokošolska prijavno-informacijska sluţba, Univerza v Novi
Gorici, Vipavska 13, 5000 Nova Gorica, če študijski program, v
prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski
zavod Univerze v Novi Gorici.
V prijavo lahko kandidati po prednostnem vrstnem redu napišejo največ tri
študijske programe, v katere se ţelijo vpisati in za katere izpolnjujejo
oziroma bodo do rokov, objavljenih s tem razpisom, izpolnjevali pogoje za
vpis.
Kandidatom, ki v rednem roku niso mogli oddati Druge prijave, ker se
zanje izbirni postopek prvega roka še ni končal, se rok za naknadno
prijavo določi individualno in sporoči s sklepom o rezultatu izbirnega
postopka za prvi rok.
Kandidati lahko oddajo drugo prijavo tudi na spletnih straneh
www.vpis.uni-lj.si, www.vpis.uni-mb.si, www.vpis.upr.si
ali
www.ung.si.
OPOZORILA
Kandidati pošljejo samo eno Drugo prijavo.
Zadnji dan za prijavo je 28. avgust 2010.
Po 28. avgustu 2010 spremembe in odjave posameznih zapisanih
študijskih ţelja niso več mogoče.

Tretji prijavni rok
Tretji prijavni rok traja od 1. do 5. oktobra 2010.
Visokošolski zavodi, na katerih bodo ostala prosta vpisna mesta tudi po
izteku drugega roka, bodo v tretjem roku še sprejemali prijave kandidatov, ki
izpolnjujejo vpisne pogoje.
Kandidati visokošolskemu zavodu (fakulteti, akademiji ali visoki
strokovni šoli) pošljejo obrazec Tretja prijava za vpis v 1. letnik v
študijskem letu 2010/2011 (obrazec DZS, 1,71/3), v katerem napišejo
en študijski program, za katerega izpolnjujejo pogoje za vpis. Prijavi
priloţijo overjene kopije spričeval in drugih dokazil.
Prijavijo se lahko samo kandidati, ki so oddali prvo ali drugo prijavo
in se v izbirnem postopku niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih
študijskih programov.
II.

ŠTUDIJSKI PROGRAMI IN VPISNI POGOJI

Za študijsko leto 2010/2011 fakultete, akademije, visoke strokovne šole
univerz ter javni in koncesionirani samostojni visokošolski zavodi objavljajo
razpis za vpis v študijske programe v skladu z določbami Zakona o visokem
šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/06 - uradno prečiščeno besedilo, 59/07 - Zštip,
15/08 - Odl. US, 64/08 in 86/09), in sicer:
enovite magistrske študijske programe druge stopnje, ki
obsegajo od 300 do 360 kreditnih točk in trajajo od pet do šest
let,
univerzitetne študijske programe prve stopnje, ki obsegajo od
180 do 240 kreditnih točk in trajajo od tri do štiri leta,
visokošolske strokovne študijske programe prve stopnje, ki
obsegajo 180 kreditnih točk in trajajo tri leta.
V študijske programe se lahko vpišejo kandidati, ki izpolnjujejo vpisne
pogoje, določene s študijskimi programi, in navedene v tem razpisu. To
so:
za vpis v enovite magistrske študijske programe druge stopnje in vpis v
univerzitetne študijske programe prve stopnje:
1. splošna matura,
2. zaključni izpit, opravljen po ustreznem štiriletnem srednješolskem
programu do 1. junija 1995,
3. v nekatere enovite magistrske študijske programe druge stopnje in
univerzitetne študijske programe prve stopnje se lahko vpišejo
kandidati s poklicno maturo po ustreznem srednješolskem programu
ter opravljenim izpitom splošne mature; izbrani predmet ne sme biti
predmet, ki ga je kandidat ţe opravil pri poklicni maturi;
za vpis v visokošolske strokovne študijske programe prve stopnje:
zaključni izpit, opravljen po ustreznem štiriletnem srednješolskem
programu, splošna matura ali poklicna matura;
za vpis v nekatere študijske programe morajo kandidati opraviti še
preizkus posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti.
III. VPISNA MESTA
V tem razpisu je pri posameznem študijskem programu objavljeno razpisano
število vpisnih mest, posebej za redni in posebej za izredni študij, skupaj za
drţavljane Republike Slovenije (v nadaljevanju: drţavljani RS) in drţavljane
drţav članic Evropske unije. Na ta vpisna mesta se prijavljajo tudi drţavljani
drţav nečlanic Evropske unije (v nadaljevanju tujci), ki so sami ali njihovi
starši davčni zavezanci Republike Slovenije in imajo stalno bivališče v
Republiki Sloveniji.
Za Slovence brez slovenskega drţavljanstva in za tujce je za redni študij
razpisanih praviloma dodatnih 5 % vpisnih mest glede na število prostih
vpisnih mest za redni študij za drţavljane RS in drţavljane drţav članic
Evropske unije, za izredni študij pa praviloma 50 % vpisnih mest za
izredni študij (glej tudi točko X. in tabele z vpisnimi mesti za tujce).
IV. INFORMATIVNI DAN
Vsi visokošolski zavodi bodo organizirali informativni dan:
v petek, 12. februarja 2010 ob 10. in 15. uri za kandidate za redni
študij,
v soboto, 13. februarja 2010 ob 10. uri za kandidate za izredni
študij,

razen če je pri posameznem visokošolskem zavodu določeno drugače.
Nekateri visokošolski zavodi bodo organizirali več informativnih dni,
pa tudi individualne informativne pogovore. Informacije o tem bodo
kandidati dobili na prvem informativnem dnevu oziroma na spletnih
straneh visokošolskega zavoda.
Na informativnem dnevu se bodo kandidati lahko podrobneje seznanili
z vpisnimi pogoji, moţnostmi in pogoji študija, s poklici oziroma z
delom, moţnostmi zaposlovanja in nadaljevanja izobraţevanja ter z
drugimi informacijami, ki so pomembne za odločanje o študiju.
Informativna mesta so v razpisnem besedilu navedena pri posameznih
visokošolskih zavodih.
V.

OMEJITEV VPISA IN MERILA ZA IZBIRO

Če bo število prijavljenih kandidatov za vpis večje od razpisanega števila
vpisnih mest, bodo univerze ter javni in koncesionirani samostojni
visokošolski zavodi s soglasjem Vlade Republike Slovenije do konca aprila
2010 sprejeli sklep o omejitvi vpisa.
Za vpis v enovite magistrske študijske programe druge stopnje in
univerzitetne študijske programe prve stopnje, za katere bo sprejet
sklep o omejitvi vpisa, bodo upoštevana naslednja merila za izbiro:
kandidati z opravljeno splošno maturo bodo izbrani glede na:
1. splošni uspeh pri splošni maturi (izraţen v točkah),
2. splošna uspeha v 3. in 4. letniku srednje šole,
3. v posameznih študijskih programih bo pri izbiri upoštevan tudi
uspeh pri posameznem izpitu splošne mature oziroma uspeh pri
posameznem predmetu v 3. in 4. letniku srednje šole,
4. uspeh pri preizkusu posebnih nadarjenosti, sposobnosti in
spretnosti (če je tak preizkus zahtevan s študijskim programom);
kandidati z opravljeno poklicno maturo bodo izbrani glede na:
1. splošni uspeh pri poklicni maturi (izraţen v točkah),
2. splošna uspeha v 3. in 4. letniku srednje šole,
3. uspeh pri enem od izpitov splošne mature,
4. uspeh pri posameznem predmetu poklicne mature oziroma uspeh
pri posameznem predmetu v 3. in 4. letniku srednje šole, če je
tako določeno s študijskim programom,
5. uspeh pri preizkusu posebnih nadarjenosti, sposobnosti in
spretnosti (če je tak preizkus zahtevan s študijskim programom);
kandidati z zaključnim izpitom, opravljenim do 1. junija 1995, bodo
izbrani glede na:
1. splošni uspeh pri zaključnem izpitu (izraţen v točkah),
2. splošna uspeha v 3. in 4. letniku srednje šole,
3. v posameznih študijskih programih bo pri izbiri upoštevan tudi
uspeh pri posameznem predmetu zaključnega izpita oziroma
uspeh pri posameznem predmetu v 3. in 4. letniku srednje šole,
4. uspeh pri preizkusu posebnih nadarjenosti, sposobnosti in
spretnosti (če je tak preizkus zahtevan s študijskim programom).
Za vpis v visokošolske strokovne programe prve stopnje, za katere
bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo upoštevana naslednja merila
za izbiro:
1. splošni uspeh pri zaključnem izpitu, pri splošni maturi ali pri
poklicni maturi (izraţen v točkah),
2. splošna uspeha v 3. in 4. letniku srednje šole,
3. v posameznih študijskih programih bo pri izbiri upoštevan tudi
uspeh pri posameznem predmetu zaključnega izpita ali poklicne
mature oziroma uspeh pri posameznem predmetu v 3. in 4.
letniku srednje šole,
4. uspeh pri preizkusu posebnih nadarjenosti, sposobnosti in
spretnosti (če je tak preizkus zahtevan s študijskim programom).
Kandidati, ki so ob zaključku štiriletnega usmerjenega
srednješolskega izobraţevanja prejeli diplomo, se za splošni uspeh
zaključnega spričevala upošteva uspeh 3. in 4. letnika v deleţu točk,
kot je pri posameznem študijskem programu navedeno za zaključni
izpit.
Za kandidate, ki so končali petletni srednješolski program, se
namesto uspehov v 3. in 4. letniku upoštevata uspeha 4. in 5. letnika.
Kandidati, ki so končali izobraţevanje po nadaljevalnih
izobraţevalnih programih ali programih poklicno-tehniškega
izobraţevanja, bodo za uspeh v 1. in 2. letniku teh programov
dobili tolikšen deleţ točk, kot je pri posameznem študijskem
programu navedeno za 3. in 4. letnik.

Za kandidate, ki opravijo maturitetni tečaj po končanem 4. letniku
srednjega izobraţevanja, se v izbirnem postopku upoštevata uspeh v
3. in 4. letniku ter uspeh pri splošni maturi. Za tiste, ki opravijo
maturitetni tečaj po treh letih srednješolskega izobraţevanja ali
manj, pa se upošteva le maturitetno spričevalo. Kandidatom se za
uspeh 3. in 4. letnika upošteva uspeh pri splošni maturi v deleţu
točk, navedenih pri posameznem študijskem programu za uspeh 3. in
4. letnika.
Za kandidate, ki končajo izobraţevanje po izobraţevalnem programu
poklicni tečaj, se v izbirnem postopku upoštevata splošni uspeh v 3.
in 4. letniku gimnazije oziroma izobraţevalnega programa za
pridobitev srednje strokovne izobrazbe in uspeh pri poklicni maturi.
Kandidati, ki so ali bodo opravili splošno maturo, ne da bi končali
3. in 4. letnik srednješolskega izobraţevanja, se za uspeh 3. in 4.
letnika upošteva uspeh pri splošni maturi v deleţu točk, navedenih
pri posameznem študijskem programu za uspeh 3. in 4. letnika.

Obvestila o opravljenih posameznih izpitih splošne mature, ki jih izda
Drţavni izpitni center, imajo trajno veljavnost.
Kandidati, ki bodo v tekočem šolskem letu končali izobraţevanje v
tujini, kandidati, ki jim bo to zaradi upravičenih razlogov dovolil organ
visokošolskega zavoda ali samostojnega visokošolskega zavoda, in
kandidati, za katere bo tako odločeno v pritoţbenem postopku, bodo
izjemoma lahko opravljali izpite tudi v jesenskem izpitnem roku
oziroma v rokih, ki jih bodo določili visokošolski zavodi.
VII. DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU VPISNIH POGOJEV
Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev v prijavno-sprejemnem
postopku veljajo fotokopije izvirnih spričeval in drugih zahtevanih
dokumentov, overjene pri notarju, uradni osebi katerekoli upravne enote ali
pri uradnih osebah visokošolskih prijavno-informacijskih sluţb univerz ter
javnih in koncesioniranih samostojnih visokošolskih zavodov.

Kandidatom z diplomo o mednarodni maturi (International
Baccalaureat - IB), se za uspeh 3. in 4. letnika upošteva uspeh pri
splošni maturi v deleţu točk, navedenih pri posameznem študijskem
programu za uspeh 3. in 4. letnika.

Dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev kandidati v prvem in
drugem roku pošljejo visokošolski prijavno-informacijski sluţbi.

Kandidatom, ki jim je bilo v ustreznem srednješolskem
izobraţevalnem programu priznano predhodno pridobljeno
formalno ali neformalno znanje brez ocene, se v izbirnem
postopku upošteva 0 (nič) točk. Informacije o moţnostih za
pridobitev ocene kandidati dobijo na srednjih šolah.

V tretjem roku kandidati vsa dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev
priloţijo prijavi, ki jo pošljejo visokošolskemu zavodu.

Če za vpis v študijski program ustrezajo različna dokazila o
izpolnjevanju vpisnih pogojev, se v izbirnem postopku upoštevajo tista,
ki so za kandidata ugodnejša.
VI. PREIZKUSI POSEBNIH NADARJENOSTI, SPOSOBNOSTI
IN SPRETNOSTI TER POSAMEZNI IZPITI SPLOŠNE
MATURE
Preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti bodo na
visokošolskih zavodih v prvem prijavnem roku od 28. junija do 8.
julija 2010, v drugem prijavnem roku pa od 8. do 10. septembra 2010.
V drugem roku bodo preizkusi le za študijske programe, kjer bodo
ostala še prosta vpisna mesta. Točni datumi preizkusov so napisani v
razpisnem besedilu pri posameznih visokošolskih zavodih.
O opravljanju preizkusov posebnih nadarjenosti, sposobnosti in
spretnosti v prvem roku bodo kandidati obveščeni najmanj pet dni pred
preizkusom, v drugem roku pa dva dni pred preizkusom. Obvestila
pošiljajo visokošolski zavodi.

Kandidati ne pošiljajo izvirnikov spričeval in dokumentov. Predloţijo
jih ob vpisu na visokošolski zavod.

1. Kandidati, ki opravljajo splošno maturo, poklicno maturo ali
posamezni izpit splošne mature v zimskem, spomladanskem ali
jesenskem izpitnem roku, ne pošiljajo nobenih spričeval.
Podatke iz spričeval 3. in 4. letnika ter podatke iz spričevala splošne
mature, spričevala o poklicni maturi ter obvestila o opravljenih
posameznih izpitih splošne mature visokošolski prijavnoinformacijski sluţbi sporoči Drţavni izpitni center najkasneje do
roka, določenega s koledarjem splošne mature oziroma koledarjem
poklicne mature.
Prav tako ni treba pošiljati spričeval 3. in 4. letnika, spričevala o
splošni maturi oziroma spričevala o poklicni maturi ter obvestila o
opravljenih posameznih izpitih splošne mature kandidatom, ki so
opravili splošno maturo od leta 1995 naprej, ter kandidatom, ki so
opravili poklicno maturo od leta 2002 naprej. Tudi zanje jih bo
visokošolski prijavno-informacijski sluţbi poslal Drţavni izpitni
center.
2. Kandidati, ki so srednjo šolo končali z zaključnim izpitom,
pošljejo spričevalo o zaključnem izpitu ter spričevali 3. in 4. letnika
skupaj s Prvo prijavo oziroma z Drugo prijavo.

K preizkusom posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti bodo
vabljeni kandidati, ki bodo:
na prvem mestu napisali študijski program, za katerega morajo
opraviti preizkus posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti,
na drugem ali tretjem mestu napisali študijski program, za
katerega morajo opraviti preizkus posebnih nadarjenosti,
sposobnosti in spretnosti, na prvem mestu pa študijski program z
omejitvijo vpisa,
na drugem ali tretjem mestu napisali študijski program, s katerim
je določeno, da morajo opraviti preizkus posebnih nadarjenosti,
sposobnosti in spretnosti in se vanj izjemoma lahko vpišejo,
čeprav ne izpolnjujejo pogojev za vpis, izkazujejo pa izjemno
nadarjenost.

3. Kandidati, ki so se vpisali v štiriletne srednješolske programe od
šolskega leta 1981/82 do 1985/86 in so jih končali do 31. avgusta
1991 oziroma 31. avgusta 1992, skupaj s Prvo prijavo oziroma z
Drugo prijavo pošljejo diplomo kot dokazilo o končanem
srednješolskem izobraţevanju in spričevali zadnjih dveh letnikov
srednje šole.

Podrobnejše informacije o opravljanju teh preizkusov bodo kandidati
dobili na posameznem visokošolskem zavodu.

6. Kandidati, ki ţe imajo diplomo o mednarodni maturi
(International Baccalaureat - IB), skupaj s Prvo prijavo oziroma z
Drugo prijavo pošljejo to diplomo. Za kandidate, ki bodo letos
opravljali mednarodno maturo v Sloveniji, bodo podatke o
splošnem uspehu, na podlagi njihovega soglasja, poslale gimnazije
do 9. julija 2010. Kandidati, ki jo bodo opravljali v tujini, pa
morajo spričevala poslati najkasneje do 10. septembra 2010.
Diploma o mednarodni maturi je po Zakonu o maturi enakovredna
spričevalu splošne mature v Republiki Sloveniji.

Visokošolski zavodi o opravljenih preizkusih izdajo kandidatom
obvestilo, podatke o uspehu pri preizkusih pa sporočijo tudi
visokošolski prijavno-informacijski sluţbi.
Posamezne izpite splošne mature lahko opravljajo kandidati, ki so ţe
opravili splošno ali poklicno maturo oziroma kandidati, ki opravljajo
poklicno maturo, kandidati, ki jim je bilo v tujini pridobljeno spričevalo
priznano kot maturitetno spričevalo, in drugi, če so ti predmeti pogoj za
vpis v univerzitetni študijski program in se upoštevajo pri izbiri
kandidatov za vpis.
Izpiti se bodo opravljali v rokih, določenih s koledarjem splošne
mature. Za opravljanje izpitov se morajo kandidati prijaviti sami na
Drţavnem izpitnem centru oziroma na srednjih šolah, ki izvajajo
gimnazijski program, v rokih, določenih s predpisi o splošni maturi.

4. Kot spričevalo splošne mature se upošteva tudi spričevalo o
zaključnem izpitu - poskusni maturi (iz leta 1994).
5. Kandidati, ki imajo doseţen splošni uspeh v 3. in 4. letniku vpisan v
indeks, kot dokazilo skupaj s Prvo prijavo oziroma z Drugo prijavo
pošljejo prvo stran indeksa ter strani, na katerih so navedene ocene
za posamezni letnik in splošni uspeh v posameznem letniku.

7. Drţavni izpitni center sporoči visokošolski prijavno-informacijski
sluţbi vse podatke o uspehu do roka, določenega s koledarjem
splošne mature oziroma poklicne mature.
Visokošolski zavodi sporočijo visokošolski prijavno-informacijski
sluţbi podatke o preizkusih posebnih nadarjenosti, sposobnosti in
spretnosti do 10. julija 2010.

8. Za kandidate, ki bodo opravljali splošno maturo ali poklicno
maturo v jesenskem izpitnem roku, podatke o učnem uspehu
Drţavni izpitni center sporoči Visokošolski prijavno-informacijski
sluţbi Univerze v Ljubljani do roka, določenega s koledarjem
splošne mature oziroma poklicne mature.
9. Kandidati, drţavljani RS in drţavljani drţav članic Evropske
unije, ki ţe imajo spričevala, pridobljena v tujini, skupaj s Prvo
prijavo oziroma z Drugo prijavo pošljejo overjene kopije
zaključnega spričevala, spričeval zadnjih dveh letnikov srednje
šole, prevode teh spričeval in odločbo o priznanju oziroma odločbo
o nostrifikaciji.
Tisti, ki bodo letos končali srednjo šolo v tujini, morajo overjene
kopije zaključnega spričevala, spričeval zadnjih dveh letnikov
srednje šole, prevode teh spričeval in odločbo o priznanju poslati
prijavni sluţbi najkasneje do 10. septembra 2010.
Odločbo o priznanju izdajo pooblaščene osebe univerz oziroma
javnih in koncesioniranih samostojnih visokošolskih zavodov (glej
točko X.).
10. Spričevala iz nekdanjih jugoslovanskih republik, pridobljena pred
25. junijem 1991, veljajo brez postopka priznavanja.
11. Kandidati, ki jim je bilo v ustreznem srednješolskem
izobraţevalnem programu priznano predhodno pridobljeno
formalno ali neformalno znanje in so pridobili oceno na srednji
šoli, morajo dokazilo poslati sami najkasneje do 9. julija 2010.
VIII. IZBIRNI POSTOPEK

Prvi rok
Kandidati, ki bodo v Prvi prijavi na prvem mestu napisali študijski
program, za katerega ne bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo v ta
program sprejeti, če bodo izpolnjevali splošne pogoje za vpis.
Kandidati, ki bodo v Prvi prijavi na prvem mestu napisali študijski
program, za katerega bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo v ta ali v
naslednja v prijavi napisana študijska programa z omejenim vpisom
sprejeti, če bodo izpolnjevali splošne pogoje za vpis in bodo dosegli
zadostno število točk, na še prosta mesta pri študijskih programih z
neomejenim vpisom pa, če bodo izpolnjevali splošne pogoje za vpis.
Če bo za še prosta mesta pri študijskem programu z neomejenim
vpisom prijavljenih preveč kandidatov, ki so ta program v Prvi prijavi
napisali na drugem ali tretjem mestu, bodo izbrani v skladu z merili, ki
so s študijskim programom določena ob omejitvi vpisa.
Če vsa mesta v programu, za katerega ni bil sprejet sklep o omejitvi
vpisa, zasedejo kandidati, ki so ta program napisali na prvem mestu, se
kandidati, ki so ga napisali na drugem ali tretjem mestu, vanj ne morejo
uvrstiti.
Na seznam sprejetih se uvrstijo kandidati z enakim številom točk, kot
jih je dosegel zadnji ne glede na število prostih vpisnih mest, določenih
s sklepom o omejitvi vpisa.
Rezultati izbirnega postopka bodo znani najkasneje do 23. julija
2010. Vsak kandidat bo prejel sklep o rezultatu izbirnega postopka.
Sezname sprejetih kandidatov visokošolske prijavno-informacijske
sluţbe pošljejo visokošolskim zavodom.
Na seznam sprejetih kandidatov se naknadno uvrstijo:
kandidati, ki splošno maturo ali poklicno maturo zaradi
upravičenih razlogov v skladu z odločitvijo organov, pristojnih za
splošno maturo oziroma poklicno maturo, opravljajo v jesenskem
izpitnem roku,
kandidati, ki v skladu z odločitvijo pristojnega organa fakultete,
akademije oziroma visoke strokovne šole v jesenskem izpitnem
roku opravljajo preizkuse posebnih nadarjenosti, sposobnosti in
spretnosti,
kandidati, drţavljani RS in drţavljani drţav članic Evropske
unije, ki so srednjo šolo končali v tujini, in zanje postopek
priznavanja v skladu z Zakonom o priznavanju in vrednotenju
izobraţevanja še ni bil končan,
kandidati, za katere je bilo tako odločeno v pritoţbenem
postopku.

Ti kandidati se uvrstijo med sprejete kandidate, če so se prijavili v
študijski program brez omejitve vpisa oziroma če doseţejo najmanj
tolikšno število točk kot zadnji uvrščeni kandidat s seznama.
Visokošolska prijavno-informacijska sluţba bo kandidate, ki so se
naknadno uvrstili, ter visokošolske zavode, na katere so bili sprejeti,
pisno seznanila z rezultati izbirnega postopka.
Na seznam sprejetih se naknadno lahko uvrstijo tudi kandidati s
posebnimi potrebami, če v prvem roku izbirnega postopka
izpolnjujejo splošne pogoje za vpis v študijski program in v rednem
postopku niso bili sprejeti v nobenega od napisanih programov.
O dodelitvi statusa in sprejemu v študijski program odloči pristojni
organ univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda in o tem
pisno obvesti kandidata.
Kandidati zaprosijo za dodelitev statusa kandidata s posebnimi
potrebami z individualno prošnjo, ki ji morajo priloţiti ustrezna
dokazila. Prošnjo oddajo skupaj s Prvo prijavo za vpis oziroma
najkasneje do 5. junija 2010,. 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 univerz ter javnih in koncesioniranih
samostojnih visokošolskih zavodov o kandidatih s posebnimi potrebami
veljajo samo za tekoči prijavno-sprejemni postopek.
Več informacij o dodelitvi statusa kandidata s posebnimi potrebami ter
sprejemu v študijski program najdejo kandidati na spletni strani
w.wwvpis.uni-lj.si/Komisija,
http://www.vpis.uni-mb.si/Komisija,
www.ung.si. Kandidati naj se z informacijami seznanijo pred
izpolnjevanjem prijave.

Drugi rok
Kandidati, ki so v Drugi prijavi na prvem mestu napisali študijski
program, za katerega se s prvo ţeljo ni prijavilo več kandidatov, kot je
prostih vpisnih mest, so v ta program sprejeti, če izpolnjujejo splošne
pogoje za vpis.
Če število prijav za študijski program, v Drugi prijavi napisan na prvem
mestu, preseţe število prostih mest, se kandidati izbirajo po postopku iz
poglavja »VIII. Izbirni postopek - prvi rok« in ob upoštevanju meril, ki
so s študijskim programom določena ob omejitvi vpisa.
Izbirni postopek bo končan do 23. septembra 2010. Vsak kandidat
bo prejel sklep o rezultatu izbirnega postopka. Sezname sprejetih
kandidatov visokošolske prijavno-informacijske sluţbe pošljejo
visokošolskim zavodom.
Na seznam sprejetih kandidatov se naknadno uvrstijo:
kandidati, za katere je bilo tako odločeno v pritoţbenem
postopku,
kandidati, drţavljani RS in drţavljani drţav članic Evropske
unije, ki so srednjo šolo končali v tujini, in zanje postopek
priznavanja v skladu z Zakonom o priznavanju in vrednotenju
izobraţevanja še ni bil končan.
Ti kandidati se uvrstijo med sprejete kandidate, če so se prijavili v
študijski program brez omejitve vpisa oziroma če doseţejo najmanj
tolikšno število točk, kot zadnji uvrščeni kandidat s seznama sprejetih.
Na seznam sprejetih se naknadno lahko uvrstijo tudi kandidati s
posebnimi potrebami, če izpolnjujejo splošne pogoje za vpis v
študijski program in v rednem postopku niso bili sprejeti v nobenega od
napisanih programov.
Dodeljeni status kandidata s posebnimi potrebami v prvem roku se
upošteva tudi v drugem roku. Drugi kandidati lahko zaprosijo za
dodelitev statusa kandidata s posebnimi potrebami z individualno
prošnjo, ki ji morajo priloţiti ustrezna dokazila. Prošnjo oddajo skupaj
z Drugo prijavo za vpis oziroma najkasneje do 28. avgusta 2010.
Več informacij o dodelitvi statusa kandidata s posebnimi potrebami ter
sprejemu v študijski program najdejo kandidati na spletni strani
www.vpis.uni-lj.si/Komisija,
http://www.vpis.uni-mb.si/Komisija,
www.ung.si. Kandidati naj se z informacijami seznanijo pred
izpolnjevanjem prijave.

Tretji rok
Če število prijav preseţe število prostih vpisnih mest za tretji rok, se za
izbiro kandidatov smiselno uporabljajo merila, ki so s študijskim
programom določena ob omejitvi vpisa.
Fakulteta, akademija ali visoka strokovna šola lahko kandidata z
njegovim soglasjem preusmeri na še prosta mesta v drugih študijskih
programih.
Status kandidata s posebnimi potrebami, ki je bil dodeljen v prvem ali
drugem roku, se upošteva tudi v tretjem roku.
IX. IZREDNI ŠTUDIJ
Kandidati za izredni študij se prijavljajo in vpisujejo po enakem
postopku in v enakih rokih kot kandidati za redni študij.
Izobraţevanje za izredne študente se lahko v celoti ali deloma
organizira tudi zunaj sedeţa visokošolskega zavoda, če je dovolj
kandidatov. Kraji so navedeni v tem razpisu.
X.

DRŢAVLJANI REPUBLIKE SLOVENIJE, KI SO
SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŢEVANJE KONČALI V TUJINI,
DRŢAVLJANI DRŢAV ČLANIC EVROPSKE UNIJE IN
DRUGI TUJI DRŢAVLJANI, KI SO SAMI ALI NJIHOVI
STARŠI DAVČNI ZAVEZANCI REPUBLIKE SLOVENIJE
IN IMAJO STALNO BIVALIŠČE V REPUBLIKI SLOVENIJI

Drţavljani Republike Slovenije, ki so srednješolsko izobraţevanje
končali v tujini, drţavljani drţav članic Evropske unije in drugi tuji
drţavljani, ki so sami ali njihovi starši davčni zavezanci Republike
Slovenije in imajo stalno bivališče v Republiki Sloveniji, se prijavijo na
vpisna mesta, razpisana skupaj za drţavljane Republike Slovenije in
drţavljane drţav članic Evropske unije, ki so objavljena v razpisu
za vpis pri posameznem študijskem programu.
1. Informacije o prijavi in vpisu v prvi letnik dodiplomskega
študija kandidati dobijo:
v Visokošolski prijavno-informacijski sluţbi Univerze v
Ljubljani (Kongresni trg 12, p. p. 524, 1001 Ljubljana,
www.vpis.uni-lj.si, tel.: +386 (1) 241-85-05, +386 (1) 241-85-08,
faks: +386 (1) 241-86-71, elektronska pošta: tanja.zuzek@unilj.si, alenka.suligoj@uni-lj.si), če ţelijo študirati na Univerzi v
Ljubljani, Univerzi na Primorskem ali javnem in
koncesioniranem samostojnem visokošolskem zavodu,
v Visokošolski prijavno-informacijski sluţbi Univerze v
Mariboru (Slomškov trg 15, p. p. 246, 2001 Maribor, tel.: +386
(2) 235-52-64, elektronska pošta: vpis@uni-mb.si), če ţelijo
študirati na Univerzi v Mariboru,
v Visokošolski prijavno-informacijski sluţbi Univerze v Novi
Gorici (Vipavska 13, 5000 Nova Gorica, tel. + 386 (5) 331-5234, elektronska pošta: studentska.pisarna@ung.si), če ţelijo
študirati na Univerzi v Novi Gorici.
2. Informacije o postopku priznavanja dobijo kandidati, ki še nimajo
odločbe o priznanju oziroma odločbe o nostrifikaciji, pri pooblaščeni
osebi, ki vodi postopek.
Kandidati, ki odločbe o priznanju še nimajo, pošljejo Vlogo za
priznavanje izobraţevanja za namen nadaljevanja izobraţevanja
(obrazec N) skupaj z zahtevanimi dokumenti na naslov:
Univerza v Ljubljani, p.p. 362, 1001 Ljubljana s pripisom
»priznavanje izobraţevanja«, če študijski program, v prijavnem
obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski zavod
Univerze v Ljubljani, Univerze na Primorskem, javni ali
koncesionirani samostojni visokošolski zavod;
Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor s
pripisom »za priznavanje in vrednotenje izobraţevanja«, če
študijski program, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu,
izvaja visokošolski zavod Univerze v Mariboru;
Univerza v Novi Gorici, Vipavska 13, 5000 Nova Gorica s
pripisom »za priznavanje in vrednotenje izobraţevanja«, če
študijski program, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu,
izvaja visokošolski zavod Univerze v Novi Gorici.

Pooblaščene osebe, ki vodijo postopek priznavanja za namen
nadaljevanja izobraţevanja:
Svetlana Matijevič, Univerza v Ljubljani, p.p. 362, 1001
Ljubljana, telefon +386 (1) 241-85-95, elektronska pošta:
priznavanje@uni-lj.si, spletna stran: http://www.uni-lj.si;
Janja Gračnar, Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000
Maribor, telefon +386 (2) 235-52-21, elektronska pošta:
janja.gracnar@uni-mb.si, spletna stran: http://www.uni-mb.si,
pod Študij na UM, Priznavanje in vrednotenje izobraţevanja;
Tina Krušec, Univerza v Novi Gorici, Vipavska 13, 5000 Nova
Gorica, telefon +386 (5) 331-52-34, elektronska pošta:
studentska.pisarna@ung.si, spletna stran: http://www.ung.si.
OPOZORILO
Rok za izdajo odločbe o priznanju v skladu z Zakonom o
priznavanju in vrednotenju izobraţevanja (Ur. l. RS, št. 73/04) je
dva meseca od prejema popolne vloge.
Kandidati naj upoštevajo rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju
vpisnih pogojev, naveden v poglavju VII, točka 9 tega razpisa.

XI. DRŢAVLJANI DRŢAV NEČLANIC EVROPSKE UNIJE IN
SLOVENCI BREZ SLOVENSKEGA DRŢAVLJANSTVA
Drţavljani drţav nečlanic Evropske unije in Slovenci brez slovenskega
drţavljanstva se prijavijo na vpisna mesta, ki so objavljena v tabelah z
vpisnimi mesti za Slovence brez slovenskega drţavljanstva in tuje
drţavljane drţav nečlanic Evropske unije.
1. Informacije o prijavno-sprejemnem postopku in dokazilih za
vpis v prvi letnik dodiplomskega študija kandidati dobijo:
v Visokošolski prijavno-informacijski sluţbi Univerze v
Ljubljani (Kongresni trg 12, p. p. 524, 1001 Ljubljana,
www.vpis.uni-lj.si, tel.: +386 (1) 241-85-05, +386 (1) 241-85-08,
faks: +386 (1) 241-86-71, elektronska pošta: tanja.zuzek@unilj.si, alenka.suligoj@uni-lj.si), če ţelijo študirati na Univerzi v
Ljubljani,
v Visokošolski prijavno-informacijski sluţbi Univerze v
Mariboru (Slomškov trg 15, p. p. 246, 2001 Maribor, tel.: +386
(2) 235-52-64, elektronska pošta: vpis@uni-mb.si), če ţelijo
študirati na Univerzi v Mariboru,
v Visokošolski prijavno-informacijski sluţbi Univerze na
Primorskem (Titov trg 4, 6000 Koper, tel.: +386 (5) 611-75-09,
+386 (5) 611-75-24, elektronska pošta: vpis@upr.si), če ţelijo
študirati na Univerzi na Primorskem,
v Visokošolski prijavno-informacijski sluţbi Univerze v Novi
Gorici (Vipavska 13, 5000 Nova Gorica, tel. + 386 (5) 331-5234, elektronska pošta: studentska.pisarna@ung.si), če ţelijo
študirati na Univerzi v Novi Gorici,
na posameznih javnih
visokošolskih zavodih.

in

koncesioniranih

samostojnih

2. Informacije o postopku priznavanja dobijo kandidati, ki še nimajo
odločbe o priznanju oziroma odločbe o nostrifikaciji, pri pooblaščeni
osebi, ki vodi postopek.
Kandidati, ki odločbe o priznanju še nimajo, pošljejo Vlogo za
priznavanje izobraţevanja za namen nadaljevanja izobraţevanja
(obrazec N) skupaj z zahtevanimi dokumenti na naslov:
Univerza v Ljubljani, p.p. 362, 1001 Ljubljana s pripisom
»priznavanje izobraţevanja«, če študijski program, v prijavnem
obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski zavod
Univerze v Ljubljani;
Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor s
pripisom »za priznavanje in vrednotenje izobraţevanja«, če
študijski program, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu,
izvaja visokošolski zavod Univerze v Mariboru;
Univerza na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper s pripisom
»za priznavanje in vrednotenje izobraţevanja«, če študijski
program, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja
visokošolski zavod Univerze na Primorskem;

Univerza v Novi Gorici, Vipavska 13, 5000 Nova Gorica s
pripisom »za priznavanje in vrednotenje izobraţevanja«, če
študijski program, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu,
izvaja visokošolski zavod Univerze v Novi Gorici;
posameznega samostojnega visokošolskega zavoda.
Pooblaščene osebe, ki vodijo postopek priznavanja za namen
nadaljevanja izobraţevanja:
Svetlana Matijevič, Univerza v Ljubljani, p.p. 362, 1001
Ljubljana, telefon +386 (1) 241-85-95, elektronska pošta:
priznavanje@uni-lj.si, spletna stran: http://www.uni-lj.si;
Janja Gračnar, Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000
Maribor, telefon +386 (2) 235-52-21, elektronska pošta:
janja.gracnar@uni-mb.si, spletna stran: http://www.uni-mb.si,
pod Študij na UM, Priznavanje in vrednotenje izobraţevanja;
mag. Alenka Andrejašič, Univerza na Primorskem, Titov trg 4,
6000 Koper, telefon +386 (5) 611-75-24, elektronska pošta:
vpis@upr.si, spletna stran: http://www.upr.si;
Tina Krušec, Univerza v Novi Gorici, Vipavska 13, 5000 Nova
Gorica, telefon +386 (5) 331-52-34, elektronska pošta:
studentska.pisarna@ung.si, spletna stran: http://www.ung.si;
na posameznih javnih in koncesioniranih samostojnih
visokošolskih zavodih.
OPOZORILO
Rok za izdajo odločbe o priznanju v skladu z Zakonom o
priznavanju in vrednotenju izobraţevanja (Ur. l. RS, št. 73/04) je
dva meseca od prejema popolne vloge.
Kandidati morajo upoštevati roke za oddajo dokazil o izpolnjevanju
vpisnih pogojev v prijavno-sprejemnem postopku.
XII. PREPIS S TUJEGA VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA NA
VISOKOŠOLSKI ZAVOD V SLOVENIJI
Informacije o nadaljevanju študija, prepisu s tujega visokošolskega
zavoda na visokošolski zavod v Sloveniji in o podiplomskem študiju
kandidati dobijo:
za Univerzo v Ljubljani:
o nadaljevanju študija in prepisu v višji letnik: Univerza v
Ljubljani (Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, tel.: +386 (1)
241-85-00, elektronska pošta: priznavanje@uni-lj.si);
o podiplomskem študiju, ki ga razpisujejo članice
Univerze v Ljubljani: na posameznih članicah, spletna stran:
http://www.uni-lj.si;
za Univerzo v Mariboru: Sluţba za mednarodno in
meduniverzitetno sodelovanje (Slomškov trg 15, 2000 Maribor,
tel.: +386 (2) 235-53-47, elektronska pošta: inter.center@unimb.si) in na posameznih članicah Univerze v Mariboru;
za Univerzo na Primorskem: v Visokošolski prijavnoinformacijski sluţbi Univerze na Primorskem (Titov trg 4, 6000
Koper, tel.: +386 (5) 611-75-09, +386 (5) 611-75-24, elektronska
pošta: vpis@upr.si);
za Univerzo v Novi Gorici: v Visokošolski prijavnoinformacijski sluţbi Univerze v Novi Gorici (Vipavska 13, 5000
Nova Gorica, tel.: +386 (5) 331-52-34, elektronska pošta:
studentska.pisarna@ung.si);
za posamezne samostojne visokošolske zavode: na posameznih
zavodih.
XIII. OPOZORILO ZA ŢE VPISANE ŠTUDENTE
Študenti, ki ţelijo zamenjati študijski program in te pravice oziroma
pravice do ponavljanja še niso izrabili, se morajo prijaviti tako kot drugi
kandidati.
Kandidati, ki so enkrat ţe ponavljali ali enkrat ţe zamenjali redni
študijski program, se za redni študij ne smejo več prijaviti.
XIV. NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
V nekaterih študijskih programih je študij mogoče nadaljevati tudi v
višjem letniku.

Kandidati za vpis v višji letnik pošljejo fakulteti, akademiji ali visoki
strokovni šoli, na kateri ţelijo nadaljevati študij, izpolnjen obrazec
Prijava za vpis v študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode
(obrazec DZS 1,71/4) od 1. do 17. septembra 2010, razen če je pri
posameznem zavodu določeno drugače. Obrazec kupijo v vseh večjih
papirnicah in knjigarnah, dostopen pa je tudi na spletnih straneh
visokošolskih informacijsko-prijavnih sluţb (www.vpis.uni-lj.si,
www.vpis.uni-mb.si, www.vpis.upr.si ali www.ung.si).
Če je moţnost za nadaljevanje študija predvidena za diplomante
višješolskega študija po Zakonu o višjem strokovnem izobraţevanju
(Ur. l. RS, št. 86/04), je to posebej zapisano. V vseh drugih primerih gre
za nekdanje višješolske programe, sprejete pred 1. 1. 1994.
XV. VZPOREDNI ŠTUDIJ IN ŠTUDIJ DIPLOMANTOV – VPIS
V 1. LETNIK
Vpisna mesta za vzporedni študij in diplomante visokošolski zavodi
določijo posebej. Število vpisnih mest pri posameznem študijskem
programu je praviloma 5 % glede na razpisano število mest za vpis v
prvi letnik študija.
Več informacij o vzporednem študiju in vpisu diplomantov dobijo
kandidati na fakultetah, akademijah in visokih strokovnih šolah.
Vzporedni študij
Študenti, ki ţelijo študirati vzporedno, pošljejo izpolnjen obrazec
Prijava za vpis v študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode
(obrazec DZS 1,71/4). Obrazec kupijo v vseh večjih papirnicah in
knjigarnah, dostopen pa je tudi na spletnih straneh visokošolskih
prijavno-informacijskih sluţb (www.vpis.uni-lj.si, www.vpis.uni-mb.si,
www.vpis.upr.si ali www.ung.si). Pošljejo ga fakulteti, akademiji ali
visoki strokovni šoli od 1. do 17. septembra 2010. Prijavi priloţijo
potrdilo o opravljenih obveznostih za vpis v višji letnik na
visokošolskem zavodu, kjer so ţe vpisani, in soglasje matične fakultete,
akademije ali visoke strokovne šole.
Študenti, ki se ţelijo vpisati v študijski program, pri katerem se
preverjajo posebne nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti, morajo
prijavo poslati do 8. marca 2010. Prijavi priloţijo soglasje matične
fakultete, akademije ali visoke strokovne šole. Potrdilo o opravljenih
obveznostih za vpis v višji letnik na visokošolskem zavodu, kjer so ţe
vpisani, pa predloţijo najkasneje do vpisa.
Diplomanti
Diplomanti visokošolskega študijskega programa po prejšnjih predpisih
in diplomanti univerzitetnega in visokošolskega strokovnega
študijskega programa pošljejo izpolnjen obrazec Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma
za nadaljevanje študija po merilih za prehode (obrazec DZS 1,71/4)
fakulteti, akademiji ali visoki strokovni šoli. Obrazec kupijo v vseh
večjih papirnicah in knjigarnah, dostopen pa je tudi na spletnih straneh
visokošolskih prijavno-informacijskih sluţb (www.vpis.uni-lj.si,
www.vpis.uni-mb.si, www.vpis.upr.si ali www.ung.si).
Poslati ga morajo od 1. do 17. septembra 2010. Prijavi priloţijo
diplomo in potrdilo o opravljenih izpitih.
Če se ţelijo vpisati v študijski program, pri katerem se preverjajo
posebne nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti, morajo poslati
prijavo do 8. marca 2010. Diplomo in potrdilo o opravljenih izpitih pa
pošljejo najkasneje do 17. septembra 2010.
XVI. VPIS
Vpis v prvi letnik rednega in izrednega študija bo na visokošolskih
zavodih, ki bodo kandidate k vpisu pisno povabili.
Vpis sprejetih v prvem roku bo od 26. julija do 18. avgusta 2010. Vpis
sprejetih v drugem roku bo od 24. do 30. septembra 2010. Vpis
sprejetih v tretjem roku bo do 11. oktobra 2010.
XVII. RAZPIS ZA VPIS V PODIPLOMSKI ŠTUDIJ
Razpis za vpis v podiplomski študij bodo univerze ter javni in
koncesionirani samostojni visokošolski zavodi objavili na svojih
spletnih straneh, lahko pa tudi v dnevnem časopisju, najkasneje do 1.
junija 2010.

XVIII. PODROBNEJŠE INFORMACIJE
Razpis za vpis je objavljen tudi na spletnih straneh prijavnih sluţb
Univerze v Ljubljani (www.vpis.uni-lj.si), Univerze v Mariboru
(www.vpis.uni-mb.si), Univerze na Primorskem (www.vpis.upr.si)
in Univerze v Novi Gorici (www.ung.si).
Razpisi za vpis v nekoncesionirane študijske programe so objavljeni
v drugem delu tega razpisa, na spletnih straneh samostojnih
visokošolskih zavodov, zbrani pa so na spletni strani Ministrstva za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (www.mvzt.gov.si). Podrobne
informacije kandidati dobijo na posameznem zavodu.
Več informacij o razpisu za vpis dobijo kandidati v:
Visokošolski prijavno-informacijski sluţbi Univerze v Ljubljani;
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, tel.: (01) 241-85-02 ali 241-85-55,
oziroma po elektronski pošti vpis@uni-lj.si in na spletni strani
www.vpis.uni-lj.si,
Visokošolski prijavno-informacijski sluţbi Univerze v Mariboru;
Slomškov trg 15, 2000 Maribor, tel.: (02) 235-52-61, 235-52-63,
235-52-64, po elektronski pošti vpis@uni-mb.si in na spletni strani
www.vpis.uni-mb.si,
Visokošolski prijavno-informacijski sluţbi Univerze na
Primorskem; Titov trg 4, 6000 Koper, tel.: (05) 611-75-09, (5) 61175-24, po elektronski pošti: vpis@upr.si in na spletni strani
www.vpis.upr.si,
PREDMETI SPLOŠNE MATURE
SKUPNI DEL SPLOŠNE MATURE:
slovenščina (italijanščina oziroma madţarščina na narodno mešanem
območju),
tuji jezik: angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina, španščina
in ruščina,
matematika.
IZBIRNI DEL SPLOŠNE MATURE:
biologija,
biotehnologija,
drugi jezik na narodno mešanem območju: slovenščina, madţarščina
ali italijanščina,
ekonomija,
elektrotehnika,
filozofija,
fizika,

Visokošolski prijavno-informacijski sluţbi Univerze v Novi
Gorici; Vipavska 13, 5000 Nova Gorica, tel.: (05) 331-52-34, po
elektronski pošti studentska.pisarna@ung.si in na spletni strani
www.ung.si.
Informacije o razpisu za vpis in prijavno-sprejemnem postopku
dobijo kandidati tudi pri šolskih svetovalnih delavcih na srednjih
šolah in pri strokovnih delavcih na zavodih za zaposlovanje.
Svetovalna mesta in urnik svetovanj kandidatom za izredni študij so
objavljena na koncu razpisa.
Pojasnila o izračunavanju točk za razvrščanje kandidati dobijo pri
šolskih svetovalnih delavcih na srednjih šolah in zavodih za
zaposlovanje. Tabela za pretvorbo ocen in primeri izračunavanja
točk za razvrščanje so objavljeni tudi na spletnih straneh
(www.vpis.uni-lj.si,
www.vpis.uni-mb.si,
www.vpis.upr.si,
www.ung.si).
Informacije o prijavi in opravljanju izpitov splošne mature dobijo
kandidati na gimnazijah in na Drţavnem izpitnem centru (Ljubljana,
Ob ţeleznici 16, +386 (1) 548 46 00).
Več informacij o dodelitvi statusa kandidata s posebnimi potrebami
ter sprejemu v študijski program najdejo kandidati na spletni strani
www.vpis.uni-lj.si/Komisija, http://www.vpis.uni-mb.si/Komisija,
www.ung.si.

geografija,
glasba,
informatika,
kemija,
likovna teorija,
materiali,
mehanika,
psihologija,
računalništvo,
sociologija,
sodobni ples,
teorija in zgodovina drame in gledališče,
tuji jezik: angleščina, francoščina, grščina, italijanščina, latinščina,
nemščina, španščina ali ruščina,
umetnostna zgodovina,
zgodovina.

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

Datum preizkusa

Akademija za glasbo
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

24. 5. in 28. 6. 2010
28. 6. do 8. 7. 2010

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

1. do 8. 7. 2010
30. 6. 2010
1. do 3. 7. 2010
30. 6. in 1. 7. 2010
29. in 30. 6. 2010
29. 6. 2010
29. 6. 2010
1. 7. 2010

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

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

AKADEMIJA ZA GLASBO
Stari trg 34, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 242-73-12
Faks: (01) 242-73-20
E-pošta: ag-dekanat@uni-lj.si
Spletna stran: www.ag.uni-lj.si
Informativno mesto: Stari trg 34, pritličje, mestni avtobus št. 3 (smer
Rudnik).
Akademija izvaja univerzitetna študijska programa prve stopnje
Glasbena umetnost in Glasbena pedagogika.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
GLASBENA UMETNOST
Trajanje študija
Univerzitetni študij traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Smeri študija
ČEMBALO
FAGOT
FLAVTA
HARFA
HARMONIKA
KITARA
KLARINET
KLAVIR
KLJUNASTA FLAVTA
KOMPOZICIJA IN GLASBENA TEORIJA
KONTRABAS

Datum preizkusa
8. 9. 2010
ni preizkusov
8. 9. 2010
ni preizkusov
10. 9. 2010
10. 9. 2010
9. 9. 2010
9. 9. 2010
9. 9. 2010
10. 9. 2010

OBOA
ORGLE
ORKESTRSKO DIRIGIRANJE
PETJE
POZAVNA
ROG
SAKRALNA GLASBA
SAKSOFON
TOLKALA
TROBENTA
TUBA
VIOLA
VIOLINA
VIOLONČELO
ZBOROVSKO DIRIGIRANJE
Kandidati morajo v prijavi navesti smer študija.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Glasbena umetnost se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo ali zaključni izpit na srednji glasbeni
šoli,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz maturitetnega predmeta glasba,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus glasbeno-umetniške
nadarjenosti in znanja. Kandidati, ki nimajo končane umetniške

gimnazije glasbene smeri, morajo opraviti tudi preizkus znanja v
obsegu srednješolskega znanja iz predmetov solfeggio, glasbeni stavek
in glasbena zgodovina.

Podrobnejše informacije kandidati dobijo v študentskem referatu
akademije (tel: (01) 242-73-12) in na spletni strani akademije
(www.ag.uni-lj.si).

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

Vpisna mesta

kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
uspeh pri preizkusu glasbeno-umetniške
nadarjenosti in znanja
splošni uspeh pri splošni maturi
oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

80 % točk,
15 % točk,
5 % točk;

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

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

V izjemnih primerih se v študijski program lahko vpiše tudi kandidat, ki
ne izpolnjuje vpisnih pogojev iz točk a), b) ali c), izkazuje pa izjemno
glasbeno-umetniško nadarjenost in znanje.
Preizkus glasbeno-umetniške nadarjenosti in znanja
Spomladanski preizkus glasbeno-umetniške nadarjenosti in znanja bo
organiziran v dveh rokih: 24. maja 2010 ter 28. junija 2010. Kandidat
sam izbere datum.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku na
študijskem programu še prosta mesta, bodo preizkusi glasbenoumetniške nadarjenosti in znanja v drugem prijavnem roku 8.
septembra 2010.
Opravljeni preizkus velja samo za tekoče leto.
Podrobnejše informacije kandidati dobijo v študentskem referatu
akademije (tel: (01) 242-73-12) in na spletni strani akademije
(www.ag.uni-lj.si).
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI
GLASBENA PEDAGOGIKA

PROGRAM

PRVE

STOPNJE

Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Glasbena pedagogika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz maturitetnega predmeta glasba,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.
Vsi kandidati morajo opraviti sprejemni preizkus, s katerim se
preverjajo njihova glasbena znanja, glasbeno-umetniške
nadarjenosti in pedagoške predispozicije.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
uspeh pri sprejemnem preizkusu
splošni uspeh pri splošni maturi
oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
kandidati iz točke b) izbrani glede na:
uspeh pri sprejemnem preizkusu
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

80 % točk,
15 % točk,
5 % točk;
80 % točk,
10 % točk,
5 % točk,
5 % točk.

Sprejemni preizkus
Spomladanski sprejemni preizkus bo organiziran v dveh rokih: 24.
maja 2010 in 28. junija 2010. Kandidat sam izbere datum.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku
ostala še prosta mesta, bo sprejemni preizkus v drugem prijavnem roku
8. septembra 2010.
Opravljeni preizkus velja samo za tekoče leto.

Glasbena umetnost – univerzitetni program
Glasbena pedagogika – univerzitetni program

Redni
65
30

Izredni
30
-

AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO,
FILM IN TELEVIZIJO
Nazorjeva 3, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 251-04-12, 251-95-80, 251-05-03, 426-43-16
Spletna stran: www.agrft.uni-lj.si
Informativno mesto: Nazorjeva 3 (mestni avtobusi št. 1, 2, 3, 6, 9).
Akademija izvaja univerzitetne študijske programe prve stopnje
Dramaturgija in scenske umetnosti, Dramska igra, Film in televizija ter
Gledališka reţija.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE
DRAMATURGIJA IN SCENSKE UMETNOSTI

STOPNJE

Trajanje študija
Študij traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Dramaturgija in scenske umetnosti se
lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus posebne nadarjenosti in
dokazati ustrezne psihofizične sposobnosti s splošnim zdravniškim
izvidom.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
uspeh pri preizkusu posebne nadarjenosti
in psihofizičnih sposobnosti
splošni uspeh pri splošni maturi
oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
UNIVERZITETNI
DRAMSKA IGRA

ŠTUDIJSKI

PROGRAM

90 % točk,
5 % točk,
5 % točk.
PRVE

STOPNJE

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

90 % točk,
5 % točk,
5 % točk;

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

za študijske in študentske zadeve akademije. Pismu naj priloţijo
ovojnico s točnim naslovom in znamko za odgovor.
90 % točk,
4 % točk,
3 % točk,
3 % točk.

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

PROGRAM

90 % točk,
5 % točk,
5 % točk.
PRVE

STOPNJE

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

90 % točk,
5 % točk,
5 % točk.

Preizkus posebne nadarjenosti

Kandidati morajo predloţiti referatu za študijske in študentske zadeve:
fotokopijo osebnega dokumenta,
kratek ţivljenjepis,
dve ovojnici z natančnim naslovom kandidata in znamkama za
odgovor,
tri fotografije za dokumente,
potrdilo o splošnem zdravniškem pregledu,
specialistična izvida za vid in sluh (kandidati za Dramsko igro, Film
in televizijo ter Gledališko reţijo),
besedila, ki jih izbere kandidat sam (kandidati za Dramsko igro v
trinajstih izvodih),
fotostrip in avdiovizualno delo dolţine 10 minut (film, video ali TV
oddaja) (kandidati za Film in televizijo),
nalogo - obvezno v formatu A4 (kandidati za Dramaturgijo in
scenske umetnosti , Film in televizijo ter Gledališko reţijo v štirih
izvodih).
Navedene dokumente sprejema referat za študijske in študentske zadeve
akademije do 20. junija 2010.
Potrdilo o znanju slovenskega jezika za tuje drţavljane
Tujci morajo za vse programe opraviti izpit iz slovenskega jezika na
srednji ravni zahtevnosti pred vpisom v 1. letnik. Potrdilo pošljejo
Visokošolski prijavno-informacijski sluţbi Univerze v Ljubljani.
Vpisna mesta
Redni

Izredni

6

-

12

-

4
4
4
4

-

Dramaturgija in scenske umetnosti – univerzitetni
program
Dramska igra – univerzitetni program
Film in televizija – univerzitetni program
- Filmska in televizijska reţija
- Filmsko in televizijsko snemanje
- Filmska in televizijska montaţa
Gledališka reţija – univerzitetni program

AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST
IN OBLIKOVANJE
Erjavčeva 23, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 251-27-26
Faks: (01) 251-90-71
Spletna stran: www.alu.uni-lj.si
Informativni mesti: Erjavčeva c. 23 za slikarstvo, kiparstvo,
konserviranje in restavriranje likovnih del,
Dolenjska c. 83 za oblikovanje.
Akademija izvaja univerzitetne študijske programe prve stopnje:
Industrijsko in unikatno oblikovanje, Kiparstvo, Konserviranje in
restavriranje likovnih del, Oblikovanje vizualnih komunikacij in
Slikarstvo.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI PRVE STOPNJE
INDUSTRIJSKO IN UNIKATNO OBLIKOVANJE
KIPARSTVO
KONSERVIRANJE IN RESTAVRIRANJE LIKOVNIH DEL
OBLIKOVANJE VIZUALNIH KOMUNIKACIJ
SLIKARSTVO
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

Preizkusi nadarjenosti bodo od 28. junija do 8. julija 2010. Kandidati
bodo obveščeni o točnem datumu.

Smeri študija
Industrijsko in unikatno oblikovanje:
- Industrijsko oblikovanje,
- Unikatno oblikovanje (oblikovanje stekla in keramike).

V drugem prijavnem roku se preizkus nadarjenosti ne bo izvajal.

Kandidat mora v prijavi navesti smer študija.

Opravljeni preizkus posebne nadarjenosti velja samo za tekoče
študijsko leto. Opravljati ga je mogoče največ trikrat.

Kiparstvo:
Program je enovit in nima smeri.

Podrobnejše informacije o programih in načinu opravljanja preizkusa
posebne nadarjenosti lahko kandidati dobijo pisno ali ustno v referatu

Konserviranje in restavriranje likovnih del:
Program je enovit in nima smeri.

Preizkus posebne nadarjenosti je za programe oziroma smeri različen.

Oblikovanje vizualnih komunikacij:
- Ilustracija,
- Fotografija,
- Grafično oblikovanje,
- Interaktivno oblikovanje.
Slikarstvo:
- Slikarstvo,
- Grafika,
- Video in novi mediji.
Vpisni pogoji
V navedene univerzitetne študijske programe se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov: umetnostna
zgodovina, likovna teorija, zgodovina, filozofija, psihologija ali
sociologija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat ţe
opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus nadarjenosti.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
uspeh pri preizkusu nadarjenosti
90 % točk,
splošni uspeh pri splošni maturi
oziroma zaključnem izpitu
5 % točk,
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
5 % točk;
kandidati iz točke b) izbrani glede na:
uspeh pri preizkusu nadarjenosti
90 % točk,
splošni uspeh pri poklicni maturi
4 % točk,
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
3 % točk,
uspeh pri maturitetnem predmetu
3 % točk.
V izjemnih primerih se v navedene študijske programe lahko vpiše tudi,
kdor ne izpolnjuje vpisnih pogojev iz točk a), b) ali c), izkazuje pa
izjemno nadarjenost.
Preizkus nadarjenosti
Preizkus nadarjenosti poteka v dveh delih.
Prvi del preizkusa: Kandidati morajo 8. junija 2010 od 10. do 13. ure
oddati mapo (format 50x70 cm, za program kiparstva lahko tudi 70x100
cm), označeno s svojim imenom. Za slikarstvo, kiparstvo ter
konserviranje in restavriranje likovnih del jo oddajo tajništvu akademije
na Erjavčevi 23, za oblikovanje pa tajništvu oddelka na Dolenjski 83.
Kandidati oddajo za:
kiparstvo: 5 kiparskih del, od tega tri glave ali portrete naravne
velikosti (v ţgani glini, mavcu ali v katerem drugem oblikotvorno
primernem materialu) in dve tridimenzionalni svobodni kompoziciji
v poljubnem materialu ter 10 risb (svinčnik, oglje, pastel, kolaţ ali
kombinirane tehnike) z različno tematiko: glava, figura, prostor in
svobodne risarske kompozicije;
konserviranje in restavriranje likovnih del: 10 prostoročnih risb,
od tega najmanj 8 risb s tematiko glave oziroma figure, eno ali več
fotografij kiparskega dela in eno prosto barvno slikarsko
kompozicijo;
industrijsko in unikatno oblikovanje: projekti, načrti,
vizualizacije, fotografije 3D izdelkov, slikarska, grafična in
fotografska dela, dela s področja oblikovanja interjerja in eksterjerja
ter scenografij, skupaj 20 del;
oblikovanje vizualnih komunikacij; 10 risb: glava, figura; skupaj
20 del, ki izkazujejo kandidatov umetniški/oblikovalski interes, kot
so: slikarska ali grafična dela, fotografije, izdelki s področja
grafičnega oblikovanja, ilustracije, stripi, skicirka, plakati, video
dela, dela interaktivnega oblikovanja in animacije so lahko na CD ali
DVD;
slikarstvo: do 30 del, ki izkazujejo kandidatov umetniški interes, kot
so risbe, slikarska dela, grafična dela, video dela, filmi, fotografije,
intermedijska dela in koncepti.
Opozorilo: Sprejme se samo mapa v navedeni velikosti.
Kandidati predloţijo tajništvu akademije skupaj s svojimi deli ovojnico
z izpisanim naslovom in nalepljeno znamko, da jim bo komisija za
preverjanje nadarjenosti po pregledu del sporočila, če bodo opravljali še

drugi del preizkusa. Drugi del preizkusa nadarjenosti lahko opravljajo le
kandidati s pozitivno ocenjenimi deli.
Drugi del preizkusa se izvaja v ateljejih akademije in traja od 1. do 8.
julija 2010 (za slikarstvo, kiparstvo ter konserviranje in restavriranje
likovnih del od 5. do 8. 7. 2010 ter za oblikovanje od 1. do 5. 7. 2010).
Kandidati opravljajo:
za industrijsko in unikatno oblikovanje: inovativna rešitev
znanega problema in zagovor rešitve, konstrukcija iz različnih
materialov, 3D kompozicija – meta predmet, modeliranje v glini,
risanje po modelu, po potrebi pogovor s kandidatom;
za kiparstvo: modeliranje glave po ţivem modelu, konstruiranje
prostorske kompozicije, risanje in zagovor;
za konserviranje in restavriranje likovnih del: risanje oblečene
figure v prostoru, tridimenzionalna naloga v kiparskem materialu
(relief), kopija predloge, barvni preizkus, pisna naloga;
za oblikovanje vizualnih komunikacij: naloge se bodo izvajale
glede na smer:
ilustracija: risanje figure po modelu, slikanje tihoţitja,
oblikovanje slikovnega znaka ali/in besednega znaka,
vizualizacija pojma, ilustracija na literarno izhodišče, animiranka
(»Flip book«), po potrebi pogovor s kandidatom;
fotografija: fotografija portreta, fotografija dokumenta,
oblikovanje vizualnega pojma, risanje po ţivem modelu;
grafično oblikovanje: risanje figure po modelu, slikanje
tihoţitja, oblikovanje slikovnega znaka ali/in besednega znaka,
vizualizacija pojma, ilustracija na literarno izhodišče, animiranka
(»Flip book«), pogovor s kandidatom;
interaktivno oblikovanje: risanje figure po modelu, slikanje
tihoţitja, oblikovanje slikovnega znaka ali/in besednega znaka,
vizualizacija pojma, ilustracija na literarno izhodišče, animiranka
(»Flip book«), po potrebi pogovor s kandidatom;
za slikarstvo: izpolnitev vprašalnika o interesih in preferencah,
risanje glave po ţivem modelu, risanje oblečene figure v prostoru in
praktični preizkus znanja in občutljivosti za gibljivo video podobo
ter fotografijo.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku na
posameznih študijskih programih še prosta mesta, bodo preizkusi
nadarjenosti v drugem prijavnem roku 8. septembra 2010.
Opravljeni preizkus velja samo za tekoče leto.
Vpisna mesta
Industrijsko in unikatno oblikovanje – univerzitetni
program
– Industrijsko oblikovanje
– Unikatno oblikovanje
Kiparstvo – univerzitetni program
Konserviranje in restavriranje likovnih del –
univerzitetni program
Oblikovanje vizualnih komunikacij – univerzitetni
program
Slikarstvo – univerzitetni program

Redni

Izredni

20
7
6

3
1
2

9

1

25

3

30

2

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 423-11-61, (01) 320-30-12
Faks: (01) 256-57-82
E-pošta: info@bf.uni-lj.si, dekan@bf.uni-lj.si
Spletna stran: www.bf.uni-lj.si
Fakulteta izvaja naslednje študijske programe:
Univerzitetni študijski programi prve stopnje: Biologija,
Biotehnologija, Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri, Kmetijstvo –
agronomija, Kmetijstvo – zootehnika, Krajinska arhitektura,
Lesarstvo, Mikrobiologija, Ţivilstvo in prehrana;
Visokošolski strokovni študijski programi prve stopnje:
Gozdarstvo, Kmetijstvo – agronomija in hortikultura, Kmetijstvo –
ţivinoreja, Tehnologije lesa in vlaknatih kompozitov.
Informativni dan za posamezne študije bo potekal na ustreznih
oddelkih.

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 423-11-61
Informativno mesto za študij Biotehnologije: Jamnikarjeva 101,
2. stavba, predavalnica A4.
Fakulteta izvaja
Biotehnologija.

univerzitetni

študijski

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI
BIOTEHNOLOGIJA

program

PROGRAM

prve

PRVE

stopnje

STOPNJE

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Kmetijstvo – agronomija – univerzitetni program

Redni
60

Izredni
-

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE
STOPNJE KMETIJSTVO – AGRONOMIJA IN HORTIKULTURA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

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

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

60 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta
Redni

Izredni

75

-

Kmetijstvo – agronomija in hortikultura –
visokošolski strokovni program

kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

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

20 % točk,
40 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta
Biotehnologija – univerzitetni program

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

Redni
50

Izredni
-

ODDELEK ZA BIOLOGIJO
Večna pot 111, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 423-33-88
Informativno mesto: Večna pot 111, predavalnica B1.
Oddelek izvaja
UNIVERZITETNI
BIOLOGIJA

ŠTUDIJSKI

PROGRAM

PRVE

STOPNJE

Trajanje študija

ODDELEK ZA AGRONOMIJO

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 423-11-61
Informativno mesto: Jamnikarjeva 101, 2. stavba, predavalnica 1.

Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Biologija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicni maturo v srednješolskem programu:
farmacevtski tehnik, gozdarski tehnik, kemijski tehnik, laboratorijski
tehnik, tehnik zdravstvene nege, veterinarski tehnik ali ţivilski
tehnik in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet
ne sme biti predmet, ki ga je kandidat ţe opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

Oddelek izvaja univerzitetni študijski program prve stopnje Kmetijstvo
– agronomija in visokošolski strokovni študijski program prve stopnje
Kmetijstvo – agronomija in hortikultura.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
KMETIJSTVO – AGRONOMIJA

PRVE

STOPNJE

Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Kmetijstvo – agronomija se lahko
vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani
predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat ţe 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;

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa bodo,
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri enem od naravoslovnih predmetov
(biologija, kemija, fizika) pri splošni maturi
kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri enem od naravoslovnih predmetov
(biologija, kemija, fizika) v zadnjem letniku
srednje šole, ko se je predmet predaval
kandidati iz točke c) pa glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri enem od naravoslovnih predmetov
(biologija, kemija, fizika) pri zaključnem izpitu
ali v zadnjem letniku srednje šole,
ko se je predmet predaval

50 % točk,
20 % točk,
30 % točk;
40 % točk,
30 % točk,
30 % točk;
10 % točk,
45 % točk,

45 % točk.

Vpisna mesta
Redni
70

Biologija – univerzitetni program

Izredni
-

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI
KRAJINSKA ARHITEKTURA

PROGRAM

PRVE

STOPNJE

Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

ODDELEK ZA GOZDARSTVO IN OBNOVLJIVE
GOZDNE VIRE
Večna pot 83, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 423-11-61
Informativno mesto: Večna pot 83, predavalnica G6.
Oddelek izvaja univerzitetni študijski program prve stopnje Gozdarstvo
in obnovljivi gozdni viri ter visokošolski strokovni študijski program
prve stopnje Gozdarstvo.

Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Krajinska arhitektura se lahko vpiše,
kdor je opravil splošno maturo ali je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli
štiriletni srednješolski program.
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus posebne nadarjenosti.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

Trajanje študija

kandidati izbrani glede na:
uspeh pri preizkusu nadarjenosti
splošni uspeh pri splošni maturi
oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

Preizkus posebne nadarjenosti

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE
GOZDARSTVO IN OBNOVLJIVI GOZDNI VIRI

STOPNJE

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

60 % točk,
40 % točk;

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

20 % točk,
40 % točk,
40 % točk.

75 % točk,
15 % točk,
10 % točk.

Vsi kandidati morajo opraviti preizkus posebne nadarjenosti (test
kreativnosti, dojemanje prostora, dispozicija za likovno dojemanje in
predstavljanje prostora). Preizkus v prvem prijavnem roku bo 30. junija
2010.
V drugem prijavnem roku se preizkus nadarjenosti ne bo izvajal.
Opravljeni preizkus velja samo za tekoče leto.
Vpisna mesta
Krajinska arhitektura – univerzitetni program

Redni
30

Izredni
-

ODDELEK ZA LESARSTVO
Roţna dolina, Cesta VIII/34, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 423-11-61
Informativno mesto: Roţna dolina, Cesta VIII/34, velika
predavalnica.
Oddelek izvaja univerzitetni študijski program prve stopnje Lesarstvo in
visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Tehnologije lesa
in vlaknatih kompozitov.

Vpisna mesta
Redni

Izredni

40

-

Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri – univerzitetni
program
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI
STOPNJE GOZDARSTVO

ŠTUDIJSKI

PRVE

PROGRAM

PRVE

STOPNJE

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

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji

Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Gozdarstvo se lahko vpiše,
kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem
programu, poklicno maturo ali splošno maturo.

60 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta
Redni
40

Izredni
-

ODDELEK ZA KRAJINSKO ARHITEKTURO
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 423-11-61
Informativno mesto: Jamnikarjeva 101, 2. stavba, 2. nadstropje.
Oddelek izvaja

ŠTUDIJSKI

Trajanje študija

PROGRAM

Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

Gozdarstvo – visokošolski strokovni program

UNIVERZITETNI
LESARSTVO

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

60 % točk,
40 % točk;

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

20 % točk,
40 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta
Lesarstvo – univerzitetni program

Redni
45

Izredni
-

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE
STOPNJE TEHNOLOGIJE LESA IN VLAKNATIH KOMPOZITOV

Vpisni pogoji

Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

V visokošolski strokovni študijski program Kmetijstvo – ţivinoreja se
lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem
srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.

Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Tehnologije lesa in
vlaknatih kompozitov se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v
kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali
splošno maturo.

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

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
60 % točk,
40 % točk.

Redni

Izredni

60

-

Kmetijstvo – ţivinoreja – visokošolski strokovni
program

Izredni študij

ODDELEK ZA ŢIVILSTVO

Izredni študij bo organiziran, če se bo prijavilo vsaj 30 kandidatov.

Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 423-11-61
Informativni mesti: Jamnikarjeva 101, nova stavba, predavalnica
BF 1 za kandidate študija Mikrobiologije,
Jamnikarjeva 101, 1. stavba, predavalnica 1 za
kandidate študija Ţivilstvo in prehrana.

Vpisna mesta
Redni

Izredni

75

40

Tehnologije lesa in vlaknatih kompozitov –
visokošolski strokovni program

ODDELEK ZA ZOOTEHNIKO

Oddelek izvaja univerzitetna študijska programa prve stopnje
Mikrobiologija ter Ţivilstvo in prehrana.

Groblje 3, 1230 Domţale
Tel.: (01) 721-78-16
Informativno mesto: Groblje 3.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI
MIKROBIOLOGIJA

Oddelek izvaja univerzitetni študijski program prve stopnje Kmetijstvo
– zootehnika in visokošolski strokovni študijski program prve stopnje
Kmetijstvo – ţivinoreja.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
KMETIJSTVO – ZOOTEHNIKA

PRVE

STOPNJE

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

60 % točk,
40 % točk;

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

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Kmetijstvo – zootehnika – univerzitetni program
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI
STOPNJE KMETIJSTVO – ŢIVINOREJA

Redni
50
PROGRAM

Izredni
PRVE

PROGRAM

PRVE

STOPNJE

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

20 % točk;

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

20 % točk,
40 % točk,
40 % točk;

50 % točk,
30 % točk,

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

20 % točk,
40 % točk,

40 % točk.

Vpisna mesta
Mikrobiologija – univerzitetni program
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI
ŢIVILSTVO IN PREHRANA

PROGRAM

Redni
50
PRVE

Trajanje študija

Trajanje študija

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

Izredni
-

STOPNJE

Vpisni pogoji

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

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

kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

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

20 % točk,
40 % točk,
40 % točk.

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

Redni in izredni študij
60 % točk,
40 % točk;
40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Ţivilstvo in prehrana – univerzitetni program

Redni
70

Izredni
-

EKONOMSKA FAKULTETA
Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 589-24-13 - redni študij
(01) 589-24-19 - izredni študij
(01) 589-24-18 - izredni študij/študij na daljavo
Spletna stran: www.ef.uni-lj.si
Informativno mesto: Kardeljeva ploščad 17, velika in mala dvorana
(mestni avtobusi št.: 6, 8, 20).
Ekonomska fakulteta bo v študijskem letu 2010/2011 izvajala:
univerzitetni študijski program prve stopnje Univerzitetna poslovna
in ekonomska šola,
visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Visoka
poslovna šola.
Med študijem je po pogojih, ki so navedeni v študijskem programu,
moţen tudi prehod med obema programoma.
Fakulteta bo izvajala tudi interdisciplinarni univerzitetni študijski
program prve stopnje Gospodarsko geoinţenirstvo. Vsi podatki o tem
študijskem programu so navedeni v posebnem sklopu tega razpisa.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
UNIVERZITETNA POSLOVNA IN EKONOMSKA ŠOLA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Študijske usmeritve
Bančni in finančni management,
Denar in finance,
Ekonomija,
Management,
Mednarodna ekonomija,
Podjetništvo,
Poslovna informatika,
Poslovna logistika,
Računovodstvo in revizija,
Trţenje,
Turizem.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Univerzitetna poslovna in ekonomska
šola se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani
predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat ţe opravil pri
poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

Študij se izvaja kot redni in izredni študij. Oba načina študija se izvajata
na sedeţu fakultete. Študent lahko v času študija na Ekonomski
fakulteti, pod pogoji, ki jih določi Senat Ekonomske fakultete, enkrat
spremeni način študija.
Redni študij se izvaja po študijskem koledarju, ki ga določi Senat
Univerze v Ljubljani, izredni študij pa po posebnem razporedu tako, da
se predmeti izvajajo zaporedno - pedagoški proces posameznega
predmeta se izvede kot celota in se zaključi s preverjanjem znanja, nato
se prične izvedba naslednjega predmeta. Na izrednem študiju se
pedagoški proces izvaja v popoldanskem času in ob sobotah v okviru
razpoloţljivih kadrovskih in prostorskih zmogljivosti fakultete. Glede
na obseg in zahtevnost se določi čas izvedbe posameznega predmeta, ki
vključuje vse organizirane oblike neposrednega pedagoškega dela in čas
za samostojni študij študenta. Pri posameznem predmetu se oblike
neposrednega pedagoškega dela s študenti izvedejo v obsegu 30 %
števila ur, predvidenega za redni študij. Za samostojni študij so študentu
na voljo navodila nosilca predmeta in njegovih sodelavcev.
Organizacija in časovna razporeditev študijskega dela bo prilagojena
časovnim moţnostim študentov.
Izredni študij se financira s prispevki podjetij ali študentov samih.
Šolnina bo določena in objavljena v mesecu avgustu za vsak letnik
študija.
Vpisna mesta
Redni

Izredni

600

200

Univerzitetna poslovna in ekonomska šola –
univerzitetni program
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI
STOPNJE VISOKA POSLOVNA ŠOLA

PROGRAM

PRVE

Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Študijske usmeritve
– Bančni in finančni management,
– Javni sektor,
– Management,
– Mednarodno poslovanje,
– Podjetništvo,
– Poslovna informatika,
– Računovodstvo,
– Trţenje,
– Turizem.
Vpisni pogoji
V študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe Visoka
poslovna šola se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v
kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali
splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu,
poklicni maturi oziroma splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Redni študij in študij na daljavo
Študij se izvaja kot redni in izredni študij. Redni študij se izvaja na
sedeţu fakultete, izredni študij pa se izvaja kot izredni študij na sedeţu
fakultete in kot študij na daljavo v študijskih središčih. Izvedba v

študijskih središčih je odvisna od števila vpisanih študentov v
študijskem središču - študijski proces se izvaja v tistih študijskih
središčih, kjer je v letnik, usmeritev ali pri posameznem predmetu
vpisanih vsaj 30 kandidatov. Če se za študij prijavi manj kandidatov, se
fakulteta lahko odloči, da študija ne bo izvajala. Študent lahko, pod
pogoji, ki jih določi Senat Ekonomske fakultete, v času študija na
Ekonomski fakulteti enkrat spremeni način študija.
Redni študij se izvaja po študijskem koledarju, ki ga določi Senat
Univerze v Ljubljani, izredni študij in študij na daljavo pa po
posebnem razporedu tako, da se predmeti izvajajo zaporedno - kot
celota se izvede pedagoški proces posameznega predmeta in se zaključi
s preverjanjem znanja, nato se prične izvedba naslednjega predmeta.
Študij na daljavo, kot posebna oblika izrednega študija, zagotavlja
študentu pripravljeno študijsko gradivo za samostojni študij, uvodna
srečanja z nosilcem predmeta ter skupinske in individualne (osebne,
telefonske ali po e-pošti) konzultacije s tutorjem.
Vse oblike neposrednega dela s študenti se izvajajo v popoldanskem
času in ob sobotah v okviru razpoloţljivih kadrovskih in prostorskih
zmogljivosti fakultete oziroma študijskih središč. Glede na obseg in
zahtevnost se določi čas izvedbe posameznega predmeta, ki vključuje
tudi čas samostojnega študija študenta. Pri posameznem predmetu se
vse oblike pedagoškega dela izvedejo v obsegu 30 % števila ur,
predvidenega za redni študij. Za samostojni študij so študentu na voljo
posebej pripravljena študijska gradiva, navodila nosilca predmeta in
tutorjev. Organizacija in časovna razporeditev študijskega dela bo
prilagojena časovnim moţnostim študentov.
Študij na daljavo se bo izvajal v naslednjih študijskih središčih, če se bo
vpisalo vsaj 30 kandidatov:
Kranj,
Nova Gorica,
Postojna,
Krško,
Ptuj,
Trebnje,
Trbovlje,
Slovenske Konjice.
Študij na daljavo se financira s prispevki podjetij ali študentov samih.
Šolnina bo določena in objavljena v mesecu avgustu za vsak letnik
študija.
Vpisna mesta
Redni
Visoka poslovna šola –
visokošolski strokovni program
- Ljubljana
- študijska središča zunaj Ljubljane

400
-

Izredni študij/študij
na daljavo

250
200

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE
STOPNJE
Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega
izobraţevanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje
izobraţevanja v novem študijskem programu, če je študent izpolnil naslednje
pogoje:
Prehod na univerzitetni študijski program Univerzitetna poslovna in
ekonomska šola
Prehod iz visokošolskega strokovnega študijskega programa Visoka poslovna
šola Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani na univerzitetni študijski
program Univerzitetna poslovna in ekonomska šola je moţen, če študent
izpolnjuje vpisne pogoje za univerzitetni študijski program (ima splošno maturo
ali poklicno maturo z dodatnim maturitetnim predmetom) in je uspešno opravil
vse študijske obveznosti vpisanih letnikov na dosedanjem študijskem programu.
Študent študijskega programa Visoka poslovna šola, ki ne izpolnjuje vpisnih
pogojev za univerzitetni študijski program, lahko preide na univerzitetni študijski
program, če je uspešno opravil vse študijske obveznosti vpisanih letnikov na
visokošolskem študijskem programu in dosegel povprečno oceno najmanj 8,0.
Prehod iz univerzitetnih študijskih programov ekonomskih ali poslovnih ved
drugih visokošolskih zavodov je moţen, če je študent uspešno opravil vse
študijske obveznosti vpisanih letnikov na dosedanjem študiju in dosedanjega
študija ni prekinil.
Na podlagi pisne prošnje kandidata za prehod na univerzitetni študijski program
Univerzitetna poslovna in ekonomska šola, priloţenega potrdila o opravljenih
študijskih obveznostih na dosedanjem študiju ter potrjenih učnih načrtih za

predmete, pri katerih je kandidat opravil študijske obveznosti, Komisija za
študijske zadeve Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani določi morebitne
dodatne študijske obveznosti, kadar učne vsebine dosedanjega študija ne
pokrivajo vsebin izbrane študijske usmeritve oziroma smeri na programu
Univerzitetna poslovna in ekonomska šola.
Prehod na visokošolski strokovni študijski program Visoka poslovna šola
Prehod iz univerzitetnega študijskega programa Univerzitetna poslovna in
ekonomska šola Ekonomske fakultete je moţen, če študent izpolnjuje pogoje za
napredovanje v višji letnik na dosedanjem študijskem programu.
Prehod iz univerzitetnih študijskih programov poslovnih ali ekonomskih
ved drugih visokošolskih zavodov je moţen, če je študent uspešno opravil vse
študijske obveznosti vpisanih letnikov na dosedanjem študiju in študija ni
prekinil. Na podlagi pisne prošnje kandidata, priloţenega potrdila o opravljenih
študijskih obveznostih na dosedanjem študiju ter potrjenih učnih načrtih za
predmete, pri katerih je kandidat opravil študijske obveznosti, Komisija za
študijske zadeve dodiplomskega študija Ekonomske fakultete Univerze v
Ljubljani določi morebitne dodatne študijske obveznosti, kadar učne vsebine
dosedanjega študija ne pokrivajo vsebin izbrane študijske usmeritve na programu
Visoka poslovna šola.
Prehod iz visokošolskih strokovnih študijskih programov poslovnih ali
ekonomskih ved drugih visokošolskih zavodov je moţen, če je študent
uspešno opravil vse študijske obveznosti vpisanih letnikov na dosedanjem
študiju in študija ni prekinil.
Na podlagi pisne prošnje kandidata, priloţenega potrdila o opravljenih študijskih
obveznostih na dosedanjem študiju ter potrjenih učnih načrtih za predmete, pri
katerih je kandidat opravil študijske obveznosti, Komisija za študijske zadeve
dodiplomskega študija Ekonomske fakultete določi morebitne dodatne študijske
obveznosti, kadar učne vsebine dosedanjega študija ne pokrivajo vsebin izbrane
študijske usmeritve na programu Visoka poslovna šola.
VPIS V 2. IN 3. LETNIK VISOKE POSLOVNE ŠOLE – IZREDNI
ŠTUDIJ/ŠTUDIJ NA DALJAVO
Za vpis v 2. oziroma 3. letnik Visoke poslovne šole, izredni študij/študij na
daljavo, se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu
2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za nadaljevanje študija po
merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Ekonomsko fakulteto, Kardeljeva
ploščad 17, 1000 Ljubljana, Dodiplomski študij od 1. do 17. septembra 2010.
VPIS V 2. LETNIK VISOKE
ŠTUDIJ/ŠTUDIJ NA DALJAVO

POSLOVNE

ŠOLE

–

IZREDNI

Diplomant višjega strokovnega izobraţevanja poslovne ali ekonomske
usmeritve, ki izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program Visoka poslovna
šola, se lahko vpiše v 2. letnik Visoke poslovne šole. V 2. letniku mora opraviti
izpite pri treh skupnih predmetih programa 1. letnika: Temelji mikroekonomije,
Temelji makroekonomije, Osnove statistike, prizna pa se izbirni predmet v 3.
letniku.
Diplomant višjega strokovnega izobraţevanja drugih usmeritev, ki izpolnjuje
pogoje za vpis v študijski program Visoka poslovna šola, se lahko vpiše v 2.
letnik Visoke poslovne šole. V 2. letniku mora opraviti izpite pri petih skupnih
predmetih programa 1. letnika: Temelji mikroekonomije, Temelji
makroekonomije, Osnove statistike, Uvod v poslovanje, Uvod v računovodstvo,
prizna pa se izbirni predmet v 3. letniku.
VPIS V 3. LETNIK VISOKE
ŠTUDIJ/ŠTUDIJ NA DALJAVO

POSLOVNE

ŠOLE

–

IZREDNI

Diplomant višješolskega študija Ekonomske fakultete Ljubljana in
Ekonomsko-poslovne fakultete Maribor, ki izpolnjuje pogoje za vpis v
študijski program Visoka poslovna šola, se lahko vpiše v 3. letnik Visoke
poslovne šole. V 3. letniku mora opraviti predmete veljavnega predmetnika
programa in opraviti diferencialne izpite pri predmetih, določenih za vsako
usmeritev. Seznam diferencialnih izpitov je objavljen na spletni strani fakultete
(www.ef.uni-lj.si).
Ekonomska fakulteta bo izvajala 2. in 3. letnik izrednega študija/študija na
daljavo Visoke poslovne šole na sedeţu fakultete in v študijskih središčih na
usmeritvah, kjer se bo prijavilo vsaj 30 kandidatov. Kandidati morajo v prijavi
napisati usmeritev, na katero se ţelijo vpisati. Fakulteta bo kandidate pisno
obvestila o vpisu.
O prehodu iz drugih študijskih programov bo odločala Komisija za študijske
zadeve Ekonomske fakultete na podlagi pisne prošnje študenta, pri čemer bo
upoštevala naslednja merila:
- izpolnjevanje pogojev za vpis v študijski program Visoka poslovna šola,
- število razpoloţljivih študijskih mest,
- minimalno število letnikov in kreditnih točk po ECTS, ki jih mora študent
opraviti, če ţeli diplomirati na študijskem programu Visoka poslovna šola,
- študijske obveznosti iz prejšnjega programa (pri kreditno ovrednotenih
študijskih programih pa tudi kreditne točke), ki se lahko priznajo,
- obveznosti, ki jih mora opraviti, če ţeli diplomirati na študijskem programu
Visoka poslovna šola.

Vpišejo se lahko diplomanti univerzitetnega študija arhitekture.

Vpisna mesta
Izredni študij/študij na daljavo
Visoka poslovna šola VS (2.,
3. letnik) – program prve
stopnje

Število vpisnih mest je omejeno s številom
vpisnih mest v 1. letnik Visoke poslovne šole.

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

Redni

Izredni

-
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FAKULTETA ZA ARHITEKTURO
Zoisova 12, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 200-07-11
Faks: (01) 425-74-14
Spletna stran: www.fa.uni-lj.si
Informativno mesto: Zoisova 12 (pritličje levo).

FAKULTETA ZA DRUŢBENE VEDE
Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 580-51-26, 580-51-21
Spletna stran: www.fdv.uni-lj.si
Informativno mesto: Kardeljeva ploščad 5 (mestna avtobusa št. 6 in
8).

Fakulteta izvaja
ENOVITI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE
ARHITEKTURA
Trajanje in obseg študija
Enoviti magistrski študijski program Arhitektura traja 5 let in obsega
300 kreditnih točk.
Vpisni pogoji
V enoviti magistrski študijski program Arhitektura se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz maturitetnega predmeta matematika oziroma tuj
jezik, če je matematiko ţe opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus sposobnosti za študij
arhitekture.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
uspeh pri preizkusu sposobnosti
splošni uspeh pri splošni maturi
oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

10 % točk,
10 % točk;

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

80 % točk,
10 % točk,
10 % točk.

80 % točk,

Preizkus sposobnosti
Preizkus sposobnosti za študij arhitekture preverja naslednje: posluh za
likovno dojemanje in izraţanje, za prostorsko dojemanje in izraţanje ter
za problematiko arhitekture. Preizkus v prvem prijavnem roku bo od 1.
do 3. julija 2010.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku še
prosta mesta, bo preizkus sposobnosti v drugem prijavnem roku 10.
septembra 2010.

Fakulteta izvaja univerzitetne študijske programe prve stopnje:
Analitska politologija, Analitska sociologija, Druţboslovna informatika,
Evropske študije - druţboslovni vidiki, Komunikologija - medijske in
komunikacijske študije, Komunikologija - trţno komuniciranje in
odnosi z javnostmi, Kulturologija, Mednarodni odnosi, Novinarstvo,
Politologija - analiza politik in javna uprava, Politologija Obramboslovje, Sociologija- kadrovski menedţment ter visokošolski
strokovni študijski program prve stopnje Druţboslovna informatika.
Način študija
Za vse študijske programe se bo v študijskem letu 2010/2011 izvajal
redni in izredni študij. Na univerzitetnih študijskih programih Analitska
politologija, Analitska sociologija, Druţboslovna informatika, Evropske
študije - druţboslovni vidiki, Politologija - analiza politik in javna
uprava, Sociologija - kadrovski menedţment se bo izredni študij
izvajal samo, če se bo po prvi in drugi prijavi vpisalo vsaj 8
študentov.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI PRVE STOPNJE
ANALITSKA POLITOLOGIJA
ANALITSKA SOCIOLOGIJA
DRUŢBOSLOVNA INFORMATIKA
EVROPSKE ŠTUDIJE - DRUŢBOSLOVNI VIDIKI
KOMUNIKOLOGIJA - MEDIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE
ŠTUDIJE
KOMUNIKOLOGIJA - TRŢNO KOMUNICIRANJE IN ODNOSI Z
JAVNOSTMI
KULTUROLOGIJA
MEDNARODNI ODNOSI
NOVINARSTVO
POLITOLOGIJA - ANALIZA POLITIK IN JAVNA UPRAVA
POLITOLOGIJA - OBRAMBOSLOVJE
SOCIOLOGIJA - KADROVSKI MENEDŢMENT
Trajanje študija

Preizkus velja samo za tekoče leto.

Študij univerzitetnih študijskih programov traja 4 leta in obsega 240
kreditnih točk po ECTS.

Izredni študij

Vpisni pogoji

V študijskem letu 2010/2011 bo organiziran tudi izredni študij
enovitega magistrskega študija Arhitektura. Kandidati za izredni študij
morajo izpolnjevati vse navedene pogoje za vpis. Šolnina bo določena v
skladu z veljavnim cenikom.

V navedene študijske programe se lahko vpiše, kdor je opravil splošno
maturo ali je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

Vpisna mesta

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

Arhitektura – enoviti magistrski študijski program

Redni
133

Izredni
45

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM
DRUGE STOPNJE
VPIS V 5. LETNIK
Za vpis v 5. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za arhitekturo do 8. marca 2010.

kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Potrdilo o znanju slovenskega jezika za tuje drţavljane
Tujci morajo za program Novinarstva opraviti izpit iz slovenskega
jezika na srednji ravni zahtevnosti pred vpisom v 1. letnik. Potrdilo
pošljejo Visokošolski prijavno-informacijski sluţbi Univerze v
Ljubljani.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

Vpisna mesta
Analitska politologija – univerzitetni program
Analitska sociologija – univerzitetni program
Druţboslovna informatika – univerzitetni program
Evropske študije – druţboslovni vidiki –
univerzitetni program
Komunikologija – medijske in komunikacijske
študije – univerzitetni program
Komunikologija – trţno komuniciranje in odnosi z
javnostmi – univerzitetni program
Kulturologija – univerzitetni program
Mednarodni odnosi – univerzitetni program
Novinarstvo – univerzitetni program
Politologija – analiza politik in javna uprava –
univerzitetni program
Politologija – obramboslovje – univerzitetni
program
Sociologija – kadrovski menedţment – univerzitetni
program

Redni
50
50
40

Izredni
25
25
25

50

25

50

25

50

25

50
50
50

25
25
25

50

25

50

25

50

25

kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

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

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Elektrotehnika – univerzitetni program

Redni
300

Izredni
-

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE
STOPNJE APLIKATIVNA ELEKTROTEHNIKA
Trajanje študija

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
STOPNJE DRUŢBOSLOVNA INFORMATIKA

PRVE

Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Smeri študija
Program ima pet smeri: Avtomatika, Elektronika, Energetska tehnika in
avtomatizacija postrojev (ETAP), Telekomunikacije in Tehniška
kakovost.
Vpisni pogoji

Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Druţboslovna informatika
se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem
srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.

V visokošolski strokovni študijski program Aplikativna elektrotehnika
se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v štiriletnem
srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.

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

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.

60 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta

Vpisna mesta
Redni
Druţboslovna informatika – visokošolski strokovni
program

Izredni

40

25

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO
Trţaška 25, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 476-84-11 n.c.
(01) 476-84-28 študentska pisarna
Spletna stran: www.fe.uni-lj.si
Informativno mesto: Trţaška 25, predavalnica 1 v pritličju (mestna
avtobusa št. 1 in 6).
Fakulteta izvaja univerzitetni študijski program prve stopnje
Elektrotehnika ter visokošolska strokovna študijska programa prve
stopnje Aplikativna elektrotehnika in Multimedijske komunikacije.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI
ELEKTROTEHNIKA

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

PROGRAM

PRVE

STOPNJE

Trajanje študija
Študij traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Smeri študija
Univerzitetni program ima štiri smeri: Avtomatika, Elektronika,
Energetika in mehatronika ter Telekomunikacije.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Elektrotehnika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani
predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat ţe opravil pri
poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

Redni

Izredni

330

-

Aplikativna elektrotehnika – visokošolski strokovni
program

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

60 % točk,
40 % točk.

Kraj študija
Fakulteta za elektrotehniko bo v študijskem letu 2010/2011 izvajala
redni študij v dislocirani enoti Nova Gorica.
Vpisna mesta
Multimedijske komunikacije – visokošolski
strokovni program
- Nova Gorica

Redni

Izredni

70

-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – STARA
PROGRAMA
VPIS V 3. LETNIK
Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za elektrotehniko od 1. do 17. septembra 2010.
Nadaljevanje študija v univerzitetnem študijskem programu
Študenti, ki so končali izobraţevanje za pridobitev višje izobrazbe v
elektrotehniški usmeritvi in dobili naslov inţenir elektrotehnike, lahko
nadaljujejo študij v 3. letniku univerzitetnega programa, če pred vpisom opravijo
diferencialne izpite iz Fizike I. in II. ter Matematike III. in IV.
Diplomanti visokošolskega strokovnega študija Elektrotehnika, ki so
srednješolsko izobraţevanje zaključili s splošno maturo, lahko nadaljujejo študij
v 3. letniku univerzitetnega študija Elektrotehnika, če opravijo izpite pri
naslednjih predmetih: Matematika III, Matematika IV in Numerične metode. Za
opravljanje teh izpitov ni treba opraviti vaj. Pred vpisom mora kandidat opraviti
izpita Matematika III in Matematika IV. Enako moţnost prehoda imajo
diplomanti visokošolskega strokovnega študija Elektrotehnika, ki nimajo splošne
mature, če so zaključili program s povprečno oceno najmanj 8. V 3., 4. in 5.
letniku univerzitetnega študija se kandidatu prizna, glede na smer študija, tri do
štiri izpite visokošolskega strokovnega študija Elektrotehnika.
Vpisna mesta
Elektrotehnika UN (3. letnik) – stari program

Redni
40

Izredni
-

Nadaljevanje študija v visokošolskem strokovnem študijskem programu izredni študij
V študijski program za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe
Elektrotehnika se lahko vpiše:
kdor je končal višješolski študij elektrotehnike v Sloveniji in je pridobil
strokovni naslov inţenir elektrotehnike,
kdor je končal študij v tujini in ima v Sloveniji nostrificirano diplomo
inţenirja elektrotehnike.
Izvajanje študija
Program se bo izvajal za izredne študente. Obsegal bo 375 ur predavanj in vaj,
izvajal se bo na smereh: Avtomatika, Elektronika, Energetska tehnika in
avtomatizacija postrojev ter Telekomunikacije.
Vpisna mesta
Elektrotehnika VS (3. letnik) – stari program

Redni
-

Izredni
30

FAKULTETA ZA FARMACIJO
Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 476-95-00
Spletna stran: www.ffa.uni-lj.si
Informativni mesti: v petek ob 13.00: Kino Vič, Trg Mladinskih
delovnih brigad 4, Ljubljana (mestna avtobusa
št. 1 in 6);
v petek ob 15.00 in v soboto ob 10.00 na
Aškerčevi 7, avla, pritličje (mestna avtobusa št.
1 in 6).
Fakulteta izvaja enoviti magistrski študijski program druge stopnje
Farmacija in univerzitetna študijska programa prve stopnje
Laboratorijska biomedicina ter Kozmetologija.
ENOVITI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE
FARMACIJA
Trajanje študija
Enoviti magistrski študijski program Farmacija traja 5 let in obsega 300
kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V enoviti magistrski študijski program Farmacija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo;
b) - kdor je opravil poklicno maturo v srednješolskem programu
farmacevtski tehnik in izpit iz maturitetnega predmeta kemija ali
fizika;
- kdor je opravil poklicno maturo v srednješolskem programu
kemijski tehnik in izpit iz maturitetnega predmeta biologija;
- kdor je opravil poklicno maturo v srednješolskem programu
veterinarski ali kozmetični tehnik in izpit iz maturitetnega
predmeta fizika.

Izbrani maturitetni predmeti ne smejo biti predmeti, ki jih je
kandidat ţe opravil pri poklicni maturi.
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

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

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Farmacija – enoviti magistrski študijski program
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI
KOZMETOLOGIJA

PROGRAM

Redni
160
PRVE

Izredni
-

STOPNJE

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

60 % točk,
40 % točk;

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

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Kozmetologija – univerzitetni program
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
LABORATORIJSKA BIOMEDICINA

Redni
40
PRVE

Izredni
-

STOPNJE

Trajanje študija
Univerzitetni študijski program traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk
po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Laboratorijska biomedicina se lahko
vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov: biologija,
kemija, fizika ali biotehnologija; izbrani predmet ne sme biti
predmet, ki ga je kandidat ţe 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

Moduli študija
50 % točk,
40 % točk,
10 % točk.

Vpisna mesta
Laboratorijska biomedicina – univerzitetni program

Redni
40

Izredni
-

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN
GEODEZIJO

Fakulteta izvaja univerzitetne študijske programe prve stopnje
Gradbeništvo, Vodarstvo in komunalno inţenirstvo ter Geodezija in
geoinformatika ter visokošolska strokovna študijska programa prve
stopnje Operativno gradbeništvo in Tehnično upravljanje nepremičnin.
PROGRAM

PRVE

STOPNJE

Trajanje študija
Študij traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Študij se v šestem semestru deli na module: Modul hidrotehnika, Modul
komunala, Modul konstrukcije, Modul promet in Modul stavbarstvo.
Študij na smeri se bo izvajal, če bo vpisanih najmanj 10 študentov.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Gradbeništvo se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani
predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat ţe opravil pri
poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

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

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI
STOPNJE OPERATIVNO GRADBENIŠTVO

60 % točk,
40 % točk.
Redni

Izredni

100

50

Operativno gradbeništvo – visokošolski strokovni
program

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
VODARSTVO IN KOMUNALNO INŢENIRSTVO
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Vodarstvo in komunalno inţenirstvo
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 ţe opravil pri
poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

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

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Redni

Izredni

50

-

Vodarstvo in komunalno inţenirstvo – univerzitetni
program
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
GEODEZIJA IN GEOINFORMATIKA

PRVE

STOPNJE

Trajanje študija
60 % točk,
40 % točk;

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Gradbeništvo – univerzitetni program

kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu,
poklicni maturi oziroma splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

Moduli študija

kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

Vpisna mesta

Jamova 2, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 476-85-00 n.c.
(01) 476-85-35 referat gradbeništva
(01) 476-86-44 referat geodezije
(01) 426-42-88 referat vodarstva in komunalnega inţenirstva
Spletna stran: www2.fgg.uni-lj.si
Informativno mesto: Jamova 2 (mesta avtobusa št. 1 in 6).

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI
GRADBENIŠTVO

Študij se v 3. letniku deli na module: Modul konstruktiva, Modul
organizacija, Modul promet in Splošni modul.

Redni
160
PROGRAM

Izredni
PRVE

Trajanje študija
Študijski program traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Operativno gradbeništvo se
lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem
srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.

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

60 % točk,
40 % točk;

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

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Geodezija in geoinformatika– univerzitetni program

Redni
40

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
STOPNJE TEHNIČNO UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN

Izredni
PRVE

Trajanje študija
Študijski program traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
V visokošolski strokovni študijski program Tehnično upravljanje
nepremičnin se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v
kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali
splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

60 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta
Redni

Izredni

40

-

Tehnično upravljanje nepremičnin – visokošolski
strokovni program

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO
TEHNOLOGIJO
Aškerčeva 5, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 241-91-00
Spletna stran: www.fkkt.uni-lj.si
Informativni mesti: v petek ob 11.30 v dvorani kinokluba Vič, Trg
Mladinskih delovnih brigad 16, Ljubljana
(mestna avtobusa št. 1 in 6);
v petek ob 15.00 in v soboto ob 10.00 v veliki
predavalnici na Aškerčevi 5 (vhod z dvorišča)
(mestna avtobusa št. 1 in 6).
Fakulteta izvaja naslednje študijske programe prve stopnje:
univerzitetni študijski program Biokemija,
univerzitetni študijski program Kemija,
univerzitetni študijski program Kemijsko inţenirstvo,
univerzitetni študijski program Tehniška varnost,
visokošolski strokovni študijski program Kemijska tehnologija.
PROGRAM

20 % točk,
20 % točk.
Redni
40

Izredni
-

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE KEMIJA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Smeri študija
Univerzitetni študijski program Kemija je enoten z izbirnimi predmeti v
vseh letnikih.

kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu,
poklicni maturi oziroma splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

ŠTUDIJSKI

20 % točk,
40 % točk,

Vpisna mesta
Biokemija – univerzitetni program

Vpisni pogoji

UNIVERZITETNI
BIOKEMIJA

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

PRVE

STOPNJE

Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

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

60 % točk,
40 % točk;

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

20 % točk,
40 % točk,
40 % točk;

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

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

60 % točk,
40 % točk;

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

20 % točk,
40 % točk,
40 % točk;

20 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Redni
100

Kemija – univerzitetni program
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI
KEMIJSKO INŢENIRSTVO

Smeri študija
Univerzitetni študijski program Biokemija je enoten z izbirnimi
predmeti v vseh letnikih.

20 % točk,
40 % točk,

PROGRAM

PRVE

Izredni
-

STOPNJE

Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Smeri študija
Univerzitetni študijski program Kemijsko inţenirstvo je enoten z
izbirnimi predmeti v vseh letnikih.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Kemijsko inţenirstvo 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 ţe opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

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

20 % točk,
40 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta
Kemijsko inţenirstvo – univerzitetni program
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI
TEHNIŠKA VARNOST

PROGRAM

Redni
90
PRVE

Izredni
-

STOPNJE

Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Tehniška varnost se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani
predmet ne sme biti predmet, ki ga je ţe 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;

FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN
FIZIKO
Jadranska cesta 19, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 476-65-00 n.c.
(01) 476-65-15 študentski referat matematike
(01) 476-65-17 študentski referat fizike
Spletna stran: www.fmf.uni-lj.si
Informativni mesti: za študij matematike: Jadranska 21, (mestni
avtobus št. 1), 2. nadstropje, predavalnici 2.01 in
2.02; v petek ob 10. in 15. uri ter v soboto ob 10.
uri;
za študij fizike: Jadranska 26, velika fizikalna
predavalnica (Peterlinov paviljon), v petek ob 10.
in 15. uri ter v soboto ob 10. uri.
Fakulteta izvaja naslednje študijske programe:
enoviti magistrski študijski program druge stopnje Pedagoška
matematika,
univerzitetni študijski program prve stopnje Matematika,
univerzitetni študijski program prve stopnje Finančna matematika,
visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Praktična
matematika,
univerzitetni študijski program prve stopnje Fizika,
univerzitetni študijski program prve stopnje Meteorologija z
geofiziko,
visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Fizikalna
merilna tehnika.
ENOVITI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE
PEDAGOŠKA MATEMATIKA
Trajanje študija

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.

Študij traja 5 let in obsega 300 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji

Trajanje študija

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

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

Smeri študija

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

Vpisna mesta
Tehniška varnost – univerzitetni program
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI
STOPNJE KEMIJSKA TEHNOLOGIJA

Redni
90

Izredni
45

PROGRAM

PRVE

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

60 % točk,
40 % točk.

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

120

Izredni
60

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

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

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

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

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

Vpisna mesta
Pedagoška matematika – enoviti magistrski
študijski program

Redni

Izredni

40

-

UNIVERZITETNA ŠTUDIJSKA PROGRAMA PRVE STOPNJE
MATEMATIKA
FINANČNA MATEMATIKA

Vpisna mesta
Redni

Izredni

10

-

Finančna matematika UN (2. letnik) – program prve
stopnje

Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – STARI
UNIVERZITETNI PROGRAM MATEMATIKA

Vpisni pogoji

VPIS V 3. LETNIK
Za vpis v 3. letnik univerzitetnega študija matematike se kandidati prijavijo
z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo
poslati na Fakulteto za matematiko in fiziko od 1. do 17. septembra 2010.

V univerzitetna študijska programa Matematika in Finančna
matematika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz maturitetnega predmeta matematika, če je
kandidat ta predmet ţe opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz
kateregakoli maturitetnega predmeta; izbrani predmet ne sme biti
predmet, ki ga je ţe opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
30 % točk,
20 % točk,
30 % točk,
20 % točk;

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

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

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

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

Redni
10

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI
STOPNJE PRAKTIČNA MATEMATIKA

Izredni
-

PROGRAM

PRVE

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

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

Izredni študij

Vpisna mesta
Redni
80
50

Izredni
-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE
STOPNJE MATEMATIKA
VPIS V 3. LETNIK
Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za matematiko in fiziko od 1. do 17. septembra 2010.
Diplomanti visokošolskega strokovnega študijskega programa Praktična
matematika lahko nadaljujejo študij v 3. letniku univerzitetnega študijskega
programa prve stopnje Matematika pod pogoji, določenimi s študijskim
programom. Vse dodatne informacije dobijo kandidati v študentskem referatu
Oddelka za matematiko.
Vpisna mesta
Matematika – UN (3. letnik) – program prve stopnje

Vpisna mesta
Matematika UN (3. letnik) – stari program

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

Matematika – univerzitetni program
Finančna matematika – univerzitetni program

Diplomanti visokošolskega strokovnega študijskega programa Praktična
matematika lahko nadaljujejo študij v 3. letniku univerzitetnega študijskega
programa Matematika, smer Pedagoška matematika ali Računalništvo z
matematiko pod pogoji, določenimi s študijskim programom. Vse dodatne
informacije dobijo kandidati v študentskem referatu Oddelka za matematiko.

Redni
10

Izredni
-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE
STOPNJE FINANČNA MATEMATIKA
VPIS V 2. LETNIK
Za vpis v 2. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za matematiko in fiziko od 1. do 17. septembra 2010.
Diplomanti visokošolskega strokovnega študijskega programa Praktična
matematika lahko nadaljujejo študij v 2. letniku univerzitetnega študijskega
programa prve stopnje Finančna matematika pod pogoji, določenimi s študijskim
programom. Vse dodatne informacije dobijo kandidati v študentskem referatu
Oddelka za matematiko.

Izredni študij bo organiziran, če se bo vpisalo vsaj 10 kandidatov.
Vpisna mesta
Redni

Izredni

50

20

Praktična matematika – visokošolski strokovni
program

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

50 % točk,
20 % točk,
30 % točk;
50 % točk,
20 % točk,
30 % točk;

kandidati iz točke c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz matematike pri zaključnem izpitu
oziroma v 4. letniku, če kandidat
pri zaključnem izpitu ni opravljal matematike

50 % točk,
20 % točk,
30 % točk.

Vpisna mesta
Redni
120

Fizika – univerzitetni program
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
METEOROLOGIJA Z GEOFIZIKO

PRVE

Izredni
30

STOPNJE

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

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

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

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

kandidati iz točke c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz matematike pri zaključnem izpitu
oziroma v 4. letniku, če kandidat
pri zaključnem izpitu ni opravljal matematike

30 % točk,
40 % točk,
30 % točk.

Vpisna mesta
Meteorologija z geofiziko – univerzitetni program
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI
STOPNJE FIZIKALNA MERILNA TEHNIKA

Redni
40
PROGRAM

Izredni
10
PRVE

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

20 % točk,
20 % točk,

30 % točk,
30 % točk;

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

20 % točk,
20 % točk,

30 % točk,
30 % točk.

Kandidati iz točk a), b) in c), ki v srednji šoli niso imeli fizike, bodo
izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
oziroma zaključnem izpitu
30 % točk,
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
30 % točk,
uspeh iz matematike pri poklicni maturi
oziroma zaključnem izpitu oziroma v 4. letniku
srednje šole, če kandidat matematike ni opravljal
pri poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu
40 % točk.
Vpisna mesta
Fizikalna merilna tehnika – visokošolski strokovni
program

Redni

Izredni

60

15

FAKULTETA ZA POMORSTVO IN
PROMET
Pot pomorščakov 4, 6320 Portoroţ-Portorose
Tel.: (05) 676-71-50, 676-71-60, 676-72-53, 676-72-54, 676-71-00
E-pošta: referat@fpp.uni-lj.si
Spletna stran: www.fpp.uni-lj.si
Informativno mesto: Pot pomorščakov 4, predavalnica amfiteater.
Fakulteta izvaja univerzitetni študijski program prve stopnje
Tehnologija prometa in visokošolske strokovne študijske programe prve
stopnje Prometna tehnologija in transportna logistika, Navtika in
Ladijsko strojništvo.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI
TEHNOLOGIJA PROMETA

PROGRAM

PRVE

STOPNJE

Trajanje študija

Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

Univerzitetni študijski program traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk
po ECTS.

Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni program Fizikalna merilna tehnika se lahko
vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo,
c) kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem
srednješolskem programu.

Vpisni pogoji

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz matematike pri splošni maturi
uspeh iz fizike pri splošni maturi
ali v zadnjem letniku srednje šole,
ko se je predmet predaval

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

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

60 % točk,
40 % točk;

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

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

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

Redni
50

Izredni
20

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI
STOPNJE LADIJSKO STROJNIŠTVO

PROGRAM

PRVE

Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Ladijsko strojništvo se
lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem
srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE
STOPNJE PROMETNA TEHNOLOGIJA IN TRANSPORTNA
LOGISTIKA

kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu,
poklicni maturi oziroma splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

Trajanje študija

Redni in izredni študij

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

Visokošolski strokovni redni in izredni študij ladijskega strojništva se
bo izvajal na sedeţu fakultete v Portoroţu.

Smeri študija
Študijski program ima smeri: Tehnologija pomorskega prometa,
Tehnologija cestnega prometa, Tehnologija ţelezniškega prometa,
Tehnologija zračnega prometa, Tehnologija poštnega prometa,
Transportna logistika.

60 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta
Ladijsko strojništvo – visokošolski strokovni
program

Redni

Izredni

30

20

Vpisni pogoji

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE

V visokošolski strokovni študijski program Prometna tehnologija in
transportna logistika se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v
kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali
splošno maturo.

VPIS V 2. LETNIK
Za diplomante višješolskih strokovnih programov (Zakon o višjem
strokovnem izobraţevanju (Ur. l. RS 86/2004)).
Za vpis v 2. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za pomorstvo in promet od 1. do 17. septembra 2010.

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

60 % točk,
40 % točk.

Redni in izredni študij
Redni študij visokošolskega strokovnega študijskega programa prve
stopnje Prometna tehnologija in transportna logistika se bo izvajal na
sedeţu fakultete v Portoroţu. Izredni študij visokošolskega strokovnega
študijskega programa prve stopnje Prometna tehnologija in transportna
logistika pa bo organiziran na sedeţu fakultete v Portoroţu ne glede na
število vpisanih, v Ljubljani pa, če bo vpisanih vsaj 20 kandidatov.
Vpisna mesta
Redni

Izredni

120

50

Prometna tehnologija in transportna logistika –
visokošolski strokovni program
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI
STOPNJE NAVTIKA

ŠTUDIJSKI

PROGRAM

PRVE

Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
V visokošolski strokovni študijski program Navtika se lahko vpiše, kdor
je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem
programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

Prometna tehnologija in transportna logistika VS (2.
letnik) – program prve stopnje
Navtika VS (2. letnik) – program prve stopnje
Ladijsko strojništvo VS (2. letnik) – program prve stopnje

Redni

Izredni

20

7

10
10

3
3

Redni študij se bo izvajal na sedeţu fakultete v Portoroţu.
Izredni študij visokošolskega strokovnega študijskega programa Prometna
tehnologija in transportna logistika bo organiziran na sedeţu fakultete, v
Ljubljani pa, če bo v 2. letnik skupaj vpisanih vsaj 20 kandidatov. Vsi drugi
programi izrednega študija se bodo izvajali na sedeţu fakultete.
VPIS V 3. LETNIK
Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za pomorstvo in promet od 1. do 17. septembra 2010.
Nadaljevanje rednega in izrednega študija za pridobitev univerzitetne in
visokošolske strokovne izobrazbe je moţno v skladu z merili za prehode.
Podrobnejše informacije za nadaljevanje študija dobijo kandidati na fakulteti.

Tehnologija prometa UN (3. letnik) – stari program
Transportna logistika UN (3. letnik) – stari program
Prometna tehnologija in transportna logistika VS (3.
letnik) – program prve stopnje
Navtika VS (3. letnik) – program prve stopnje
Ladijsko strojništvo VS (3. letnik) – program prve stopnje

Redni
15
15

Izredni
15
15

20

20

10
10

15
15

Redni študij se bo izvajal na sedeţu fakultete v Portoroţu.

60 % točk,
40 % točk.

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

Vpisna mesta

Vpisna mesta

Vpisni pogoji

kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu,
poklicni maturi oziroma splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

Nadaljevanje rednega in izrednega študija za pridobitev visokošolske strokovne
izobrazbe je moţno v skladu z merili za prehode. Podrobnejše informacije za
nadaljevanje študija dobijo kandidati na fakulteti.

Redni
50

Izredni
20

Izredni študij visokošolskega strokovnega programa prve stopnje Prometna
tehnologija in transportna logistika bo organiziran na sedeţu fakultete v
Portoroţu ne glede na število vpisanih, v Ljubljani pa, če bo v 3. letnik skupaj
vpisanih vsaj 20 kandidatov. Vsi drugi programi izrednega študija se bodo
izvajali na sedeţu fakultete.
VPIS V 4. LETNIK
Za vpis v 4. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za pomorstvo in promet od 1. do 17. septembra 2010.

Nadaljevanje rednega in izrednega študija za pridobitev univerzitetne izobrazbe
je moţno v skladu z merili za prehode. Podrobnejše informacije za nadaljevanje
študija dobijo kandidati na fakulteti.
Vpisna mesta
Tehnologija prometa UN (4. letnik) – stari program
Transportna logistika UN (4. letnik) – stari program

Redni
20
10

Izredni
20
10

Redni in izredni študij se bo izvajal na sedeţu fakultete v Portoroţu. Izredni
študij se bo v Ljubljani izvajal le, če bo v 4. letnik skupaj vpisanih vsaj 20
kandidatov.

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
VPIS V 3. LETNIK – PROGRAM PRVE STOPNJE
Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za računalništvo in informatiko od 1. do 17. septembra 2010.
V 3. letnik univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Računalništvo in
informatika se lahko vpišejo študenti, ki so po starem študijskem programu
opravili vse obveznosti 1. in 2. letnika in imajo iz 3. in 4. letnika starega
programa opravljenih študijskih obveznosti v obsegu 54 kreditnih točk po ECTS.
Vpisna mesta

FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN
INFORMATIKO
Trţaška 25, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 476-84-11
Spletna stran: www.fri.uni-lj.si
Informativni mesti: Trţaška 25, predavalnica v pritličju (mestna
avtobusa št. 1 in 6), v petek, 12. 2. 2010, ob
11.00 in 14.00, v soboto, 13. 2. 2010 ob 10.00;
za dislocirano enoto Seţana: Poslovno–
inovacijski center, Kraška ulica 2, predavalnica
v 1. nadstropju, v petek, 12. 2. 2010, ob 10.00 in
15.00, v soboto, 13. 2. 2010, ob 10.00.
Fakulteta izvaja študijska programa prve stopnje za pridobitev
univerzitetne in visoke strokovne izobrazbe iz računalništva in
informatike.
Fakulteta izvaja tudi interdisciplinarna univerzitetna študijska programa
prve stopnje Računalništvo in matematika ter Upravna informatika. Vsi
podatki o teh študijskih programih so navedeni v posebnih sklopih tega
razpisa.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA

PRVE

STOPNJE

Trajanje študija

Izredni

180

-

VPIS V 3. LETNIK – STARI PROGRAM
Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za računalništvo in informatiko od 1. do 17. septembra 2010.
Študentje, ki so končali izobraţevanje za pridobitev višje izobrazbe računalništva
in informatike in dobili naslov inţenir računalništva, lahko nadaljujejo študij v 3.
letniku univerzitetnega programa, če pred vpisom opravijo diferencialne izpite iz
predmetov: Programiranje II, Preklopne strukture in sistemi, Angleški jezik,
Linearna algebra, Arhitektura računalniških sistemov II, Algoritmi in
podatkovne strukture II ter Računalniške tehnologije.
Diplomanti visokošolskega strokovnega študija Računalništvo in informatika se
lahko vpišejo v 3. letnik univerzitetnega programa Računalništvo in informatika,
če so končali srednjo šolo s splošno maturo ali če so zaključili visokošolski
strokovni študij s povprečno oceno najmanj 8. Pred vpisom morajo opraviti
izpite iz manjkajočih predmetov univerzitetnega študija: Fizika, Računalniške
tehnologije, Preklopne strukture in sistemi (razen smeri Računalniški sistemi),
Analiza II, Linearna algebra, Numerična matematika (razen smeri Programska
oprema, kjer zadostuje seminarska naloga), Osnove teorije informacij.
Na podlagi izpitov, ki so jih opravili na visokošolskem strokovnem študiju, se
študentom priznajo nekatere obveznosti iz 3. in 4. letnika univerzitetnega študija.
Obseg priznanih obveznosti je odvisen od stopnje prekrivanja snovi pri sorodnih
predmetnih na visokošolskem strokovnem študiju in je podrobneje opredeljen s
sklepi študijske komisije.
Vpisna mesta

Študij traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

Redni

Izredni

60

-

Računalništvo in informatika UN (3. letnik) – stari
program

Moduli študijskega programa
V 3. letniku študent izbere dva od osmih ponujenih modulov:
Informacijski sistemi, Obvladovanje informatike, Razvoj programske
opreme, Računalniška omreţja, Računalniški sistemi, Algoritmi in
sistemski programi, Umetna inteligenca in Medijske tehnologije.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Računalništvo in informatika se lahko
vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov: računalništvo,
matematika ali fizika; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je
kandidat ţe opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

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

20 % točk,
40 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta
Računalništvo in informatika – univerzitetni
program

Redni
Računalništvo in informatika UN (3. letnik) – program
prve stopnje

Redni

Izredni

180

-

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
STOPNJE RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA

PRVE

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

60 % točk,
40 % točk.

Redni in izredni študij
V študijskem letu 2010/2011 bo organiziran visokošolski strokovni
študij v Ljubljani in v Seţani.
Vpisna mesta
Redni

Izredni

- Ljubljana

135

30

- Seţana

50

15

Računalništvo in informatika – visokošolski
strokovni program

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE
STOPNJE

FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO

VPIS V 3. LETNIK
Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za računalništvo in informatiko od 1. do 17. septembra 2010.
V 3. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje
Računalništvo in informatika se lahko vpišejo študenti, ki so po starem
študijskem programu opravili vse obveznosti 1. letnika in imajo iz 2. letnika iz
starega programa opravljenih študijskih obveznosti v obsegu 24 točk po ECTS.

Fakulteta izvaja

Vpisna mesta
Redni
Računalništvo in informatika VS (3. letnik) – program
prve stopnje
– Ljubljana
– Seţana

Izredni

Topniška 31, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 280-92-59
Spletna stran: www.fsd.uni-lj.si
Informativno mesto: Topniška 31 (mestni avtobusi št. 7, 19, 20, 22).

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI
SOCIALNO DELO

PROGRAM

PRVE

STOPNJE

Trajanje študija
Študij traja 4 leta in obsega 240 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji

135
50

-

FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN
INFORMATIKO
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN
FIZIKO
Informativni mesti: študentska pisarna FRI, Trţaška 25,
predavalnica v pritličju (mestna avtobusa št. 1 in
6) v petek, 12. 2. 2010 ob 11.00 in 14.00, v
soboto, 13. 2. 2010 ob 10.00,
FMF, Jadranska 21, predavalnici 2.01 in 2.05
(mestni avtobus št. 1) v petek, 12. 2. 2010 ob
10.00 in 15.00, v soboto, 13. 2. 2010 ob 10.00.
Fakulteti izvajata interdisciplinarni študijski program prve stopnje za
pridobitev univerzitetne izobrazbe iz računalništva in matematike.
UNIVERZITETNI INTERDISCIPLINARNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE RAČUNALNIŠTVO IN MATEMATIKA

V univerzitetni študijski program Socialno delo se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli štiriletnem
srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta
angleščina ali nemščina; če je kandidat navedeni predmet ţe
opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz maturitetnega predmeta
zgodovina,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

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

30 % točk,
30 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta
Socialno delo – univerzitetni program

Redni
120

Izredni
90

Trajanje študija

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – STARI PROGRAM

Študij traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

VPIS V 3. LETNIK - IZREDNI ŠTUDIJ
Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za socialno delo od 1. do 17. septembra 2010.

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

Vpišejo se lahko kandidati, ki so diplomirali na drugih druţboslovnih ali
zdravstvenih visokošolskih strokovnih ali univerzitetnih programih, če
izpolnjujejo pogoje iz 6. točke Meril za prehode med študijskimi programi.
Diplomanti visokošolskih strokovnih programov, ki so se vpisali brez splošne
mature, se lahko vključijo v 3. letnik univerzitetnega programa, če so
visokošolski strokovni študij končali s povprečno oceno najmanj 8,0. Kandidati
morajo opraviti diferencialne izpite iz petih predmetov 1. in 2. letnika.
Vpisna mesta
Socialno delo UN (3. letnik) – stari program

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

60 % točk,
20 % točk,
20 % točk;

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

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

Vpisna mesta
Računalništvo in matematika – univerzitetni
program

Vpisni pogoji

Redni

Izredni

50

-

Redni
-

Izredni
20

VPIS V 4. LETNIK - IZREDNI ŠTUDIJ
Za vpis v 4. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za socialno delo od 1. do 17. septembra 2010.
V 4. letnik univerzitetnega študija, ki bo potekal po diferencialnem programu za
diplomante visokošolskega strokovnega študija socialnega dela, se lahko vpišejo
diplomanti Visoke šole za socialno delo, ki izpolnjujejo pogoje po 6. točki Meril
za prehode med študijskimi programi.
Diplomanti visokošolskega strokovnega programa socialnega dela, ki so se
vpisali brez splošne mature, se lahko vključijo v študijski program za pridobitev
univerzitetne izobrazbe, če so visokošolski študij končali s povprečno oceno
najmanj 8,0.
Če bo vpis omejen, bodo kandidati izbrani glede na doseţeno oceno štirih
letnikov predhodnega izobraţevanja.
Vpisna mesta
Socialno delo UN (4. letnik) – stari program

Redni
-

Izredni
300

Fakulteta bo organizirala izredni visokošolski strokovni študij v
Ljubljani, v Novi Gorici in Celju pa le, če se bo v 1. letnik vpisalo vsaj
30 študentov.

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 477-12-00
Spletna stran: www.fs.uni-lj.si
Informativno mesto: Aškerčeva 6, predavalnica 8 v petem
nadstropju (mestni avtobusi št. 1, 6, 9).

Vpisna mesta

Fakulteta izvaja univerzitetni študijski program prve stopnje Strojništvo
in visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Strojništvo.
UNIVERZITETNI
STROJNIŠTVO

ŠTUDIJSKI

PROGRAM

PRVE

STOPNJE

Trajanje študija

Redni

Izredni

300
60
60
-

60
40
40

Strojništvo – visokošolski strokovni program
- Ljubljana
- Novo mesto
- Portoroţ
- Nova Gorica
- Celje

Študij traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – STARI PROGRAM

Smeri študija

VPIS V 3. LETNIK
Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za strojništvo od 1. do 17. septembra 2010.

Študijski program prve stopnje nima smeri. Program omogoča vpis na
drugo stopnjo, med drugim tudi za naslednje smeri: Razvoj novih
izdelkov, Proizvodni inţeniring, Energetika in okolje, Procesno
strojništvo, Nove tehnologije in materiali, Mehatronika in Prometna
varnost.

Nadaljevanje rednega ali izrednega študija za pridobitev univerzitetne in visoke
strokovne izobrazbe je moţno skladno z merili za prehode.

Vpisni pogoji

Natančnejše informacije za nadaljevanje študija dobijo kandidati na fakulteti.

V univerzitetni študijski program Strojništvo se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov: mehanika,
fizika, matematika, računalništvo, elektrotehnika ali tuj jezik; izbrani
predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat ţe opravil pri
poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

Vpisna mesta

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

60 % točk,
40 % točk;

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

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Redni
30
60

Izredni
-

FAKULTETA ZA ŠPORT
Gortanova 22, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 520-77-00
Spletna stran. www.fsp.uni-lj.si
Informativno mesto: Gortanova 22, Kodeljevo (mestni avtobusi št. 2,
5, 22).
Fakulteta izvaja univerzitetne študijske programe prve stopnje
Kineziologija, Športna rekreacija, Športna vzgoja in Športno treniranje.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI
KINEZIOLOGIJA

PROGRAM

PRVE

STOPNJE

Trajanje študija

Vpisna mesta
Redni
300

Strojništvo – univerzitetni program
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI
STOPNJE STROJNIŠTVO

Strojništvo UN (3. letnik) – stari program
Strojništvo VS – Ljubljana (3. letnik) – stari program

ŠTUDIJSKI

PROGRAM

Izredni
PRVE

Trajanje študija

Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Kineziologija se lahko vpiše, kdor je
opravil splošno maturo ali je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni
srednješolski program.
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus gibalnih sposobnosti in
znanj.

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Smeri študija
Študenti lahko v 2. letniku izberejo eno od smeri: Energetsko, procesno
in okoljsko inţenirstvo, Snovanje, obratovanje in vzdrţevanje,
Proizvodno strojništvo, Mehatroniko ter Letalstvo.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Strojništvo se lahko vpiše,
kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem
programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu,
poklicni maturi oziroma splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

60 % točk,
40 % točk.

Redni in izredni študij
V študijskem letu 2010/2011 bo organiziran redni visokošolski
strokovni študij v Ljubljani in v občasnih organizacijskih enotah Novo
mesto in Portoroţ. V Novem mestu in Portoroţu bo organiziran le, če
bo v 1. letnik vpisanih vsaj 40 študentov.

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

40 % točk,
45 % točk,
15 % točk.

Dokumenti
Vsi kandidati morajo predloţiti zdravniško potrdilo z osebno
zdravstveno anamnezo, iz katere so razvidni podatki o teţjih poškodbah
in boleznih ter zmoţnostih večjih psihofizičnih obremenitev.
Zdravniško potrdilo, ki mora biti izdano po 3. maju 2010, lahko izda
druţinski - splošni zdravnik. Če ta meni, da je potrebno tudi mnenje
zdravnika specialista, mora biti priloţeno tudi to. Kandidati morajo
navedeno zdravstveno dokumentacijo poslati na Fakulteto za šport
najkasneje do 4. junija 2010.
Vsi kandidati morajo do 4. junija 2010 predloţiti osebni športnovzgojni karton iz srednje šole.

Preizkus gibalnih sposobnosti in znanj
Preizkus gibalnih sposobnosti in znanj bo v prvem prijavnem roku 30.
junija in 1. julija 2010.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku na
študijskem programu še prosta mesta, bo preizkus gibalnih sposobnosti
in znanj v drugem prijavnem roku 10. septembra 2010.
Kandidat lahko preizkus gibalnih sposobnosti in znanj opravlja enkrat v
tekočem razpisnem postopku.
Opravljeni preizkus gibalnih sposobnosti in znanj velja samo za
tekoče leto.
Vpisna mesta
Redni

Izredni

40

20

Kineziologija – univerzitetni program
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI
ŠPORTNA REKREACIJA

PROGRAM

PRVE

STOPNJE

Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Športna rekreacija 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 ţe opravil pri
poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus gibalnih sposobnosti in
znanj.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a), b) in c) izbrani glede na:
uspeh pri preizkusu gibalnih sposobnosti
in znanj
splošni uspeh pri splošni maturi,
poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

40 % točk,
45 % točk,
15 % točk.

Dokumenti
Vsi kandidati morajo predloţiti zdravniško potrdilo z osebno
zdravstveno anamnezo, iz katere so razvidni podatki o teţjih poškodbah
in boleznih ter zmoţnostih večjih psihofizičnih obremenitev.
Zdravniško potrdilo, ki mora biti izdano po 3. maju 2010, lahko izda
druţinski - splošni zdravnik. Če ta meni, da je potrebno tudi mnenje
zdravnika specialista, mora biti priloţeno tudi to. Kandidati morajo
navedeno zdravstveno dokumentacijo poslati na Fakulteto za šport
najkasneje do 4. junija 2010.
Vsi kandidati morajo do 4. junija 2010 predloţiti osebni športnovzgojni karton iz srednje šole.
Preizkus gibalnih sposobnosti in znanj

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI
ŠPORTNO TRENIRANJE

PROGRAM

PRVE

Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Smeri študija
Ob vpisu v 1. letnik si študent izbere izbirni predmet (športno panogo).
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Športno treniranje se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani
predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat ţe opravil pri
poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus gibalnih sposobnosti in
znanj.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a), b) in c) izbrani glede na:
uspeh pri preizkusu gibalnih sposobnosti
in znanj
splošni uspeh pri splošni maturi,
poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

40 % točk,
45 % točk,
15 % točk.

Dokumenti
Vsi kandidati morajo predloţiti zdravniško potrdilo z osebno
zdravstveno anamnezo, iz katere so razvidni podatki o teţjih poškodbah
in boleznih ter zmoţnostih večjih psihofizičnih obremenitev.
Zdravniško potrdilo, ki mora biti izdano po 3. maju 2010, lahko izda
druţinski - splošni zdravnik. Če ta meni, da je potrebno tudi mnenje
zdravnika specialista, mora biti priloţeno tudi to. Kandidati morajo
navedeno zdravstveno dokumentacijo poslati na Fakulteto za šport
najkasneje do 4. junija 2010.
Vsi kandidati morajo do 4. junija 2010 predloţiti osebni športnovzgojni karton iz srednje šole.
Kandidati morajo predloţiti še dokumentacijo, ki izkazuje:
kandidatovo preteklo in aktualno športno in/ali trenersko
anamnezo;
če je kategoriziran športnik, potrdilo o kategorizaciji, ki ga izda
izključno Olimpijski komite Slovenije (OKS - ZŠZ);
potrdilo o morebitni usposobljenosti s področja športa (trener).
Preizkus gibalnih sposobnosti in znanj
Preizkus gibalnih sposobnosti in znanj bo v prvem prijavnem roku 30.
junija in 1. julija 2010.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku na
študijskem programu še prosta mesta, bo preizkus gibalnih sposobnosti
in znanj v drugem prijavnem roku 10. septembra 2010.
Kandidat lahko preizkus gibalnih sposobnosti in znanj opravlja enkrat v
tekočem razpisnem postopku.
Opravljeni preizkus gibalnih sposobnosti in znanj velja samo za
tekoče leto.
Vpisna mesta

Preizkus gibalnih sposobnosti in znanj bo v prvem prijavnem roku 30.
junija in 1. julija 2010.

Športno treniranje – univerzitetni program

Redni
40

Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku na
študijskem programu še prosta mesta, bo preizkus gibalnih sposobnosti
in znanj v drugem prijavnem roku 10. septembra 2010.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI
ŠPORTNA VZGOJA

Kandidat lahko preizkus gibalnih sposobnosti in znanj opravlja enkrat v
tekočem razpisnem postopku.

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

Opravljeni preizkus gibalnih sposobnosti in znanj velja samo za
tekoče leto.
Vpisna mesta
Športna rekreacija – univerzitetni program

STOPNJE

Redni

Izredni

-

80

PROGRAM

PRVE

Izredni
40

STOPNJE

Trajanje študija

Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Športna vzgoja se lahko vpiše, kdor je
opravil splošno maturo ali je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni
srednješolski program.
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus gibalnih sposobnosti in
znanj.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

kandidati izbrani glede na:

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.

uspeh pri preizkusu gibalnih sposobnosti
in znanj

40 % točk,

splošni uspeh pri splošni maturi
oziroma zaključnem izpitu

45 % točk,

splošni uspeh v 3. in 4. letniku

15 % točk.

Dokumenti
Vsi kandidati morajo predloţiti zdravniško potrdilo z osebno
zdravstveno anamnezo, iz katere so razvidni podatki o teţjih poškodbah
in boleznih ter zmoţnostih večjih psihofizičnih obremenitev.
Zdravniško potrdilo, ki mora biti izdano po 3. maju 2010, lahko izda
druţinski - splošni zdravnik. Če ta meni, da je potrebno tudi mnenje
zdravnika specialista, mora biti priloţeno tudi to. Kandidati morajo
navedeno zdravstveno dokumentacijo poslati na Fakulteto za šport
najkasneje do 4. junija 2010.
Vsi kandidati morajo do 4. junija 2010 predloţiti osebni športnovzgojni karton iz srednje šole.
Kandidati bodo v roku, določenem v splošnem delu Razpisa za vpis,
pisno obveščeni o vseh podrobnostih in datumih v zvezi z vpisnim
postopkom, dostavo dokumentacije ter preizkusom gibalnih sposobnosti
in znanj.
Preizkus gibalnih sposobnosti in znanj
Preizkus gibalnih sposobnosti in znanj bo v prvem prijavnem roku 30.
junija in 1. julija 2010.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku na
študijskem programu še prosta mesta, bo preizkus gibalnih sposobnosti
in znanj v drugem prijavnem roku 10. septembra 2010.
Kandidat lahko preizkus gibalnih sposobnosti in znanj opravlja enkrat v
tekočem razpisnem postopku.
Opravljeni preizkus gibalnih sposobnosti in znanj velja samo za
tekoče leto.
Vpisna mesta
Športna vzgoja – univerzitetni program

Redni
80

Izredni
50

FAKULTETA ZA UPRAVO
Gosarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 580-55-00
Spletna stran: www.fu.uni-lj.si
Informativno mesto: Gosarjeva ulica 5 (mestni avtobusi št. 6, 8 in
20).
Fakulteta izvaja univerzitetni študijski program prve stopnje Uprava in
visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Uprava.

Redni in izredni študij
Fakulteta organizira redni in izredni študij na sedeţu fakultete v
Ljubljani. Organizirane oblike študija bodo pri nekaterih predmetih
potekale ob informacijski podpori (e-študij).
Vpisna mesta
Redni
240

Uprava – univerzitetni program
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI
STOPNJE UPRAVA

ŠTUDIJSKI

PROGRAM

Izredni
70
PRVE

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

60 % točk,
40 % točk.

Redni in izredni študij
Fakulteta organizira redni in izredni študij. Organizirane oblike študija
bodo pri nekaterih predmetih potekale ob informacijski podpori (eštudij). Redni študij se izvaja na sedeţu fakultete v Ljubljani in v
študijskih središčih v Seţani in Ţalcu, če bo v posameznem študijskem
središču vpisanih najmanj 60 kandidatov; če se bo vpisalo manj
kandidatov, se bo študij izvajal v Ljubljani.
Izredni študij bo organiziran na sedeţu fakultete v Ljubljani in
posameznih študijskih središčih, kjer bo vpisanih najmanj 30
kandidatov.

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

Študijska središča:
Ljudska univerza Krško, Dalmatinova 8, Krško,
Andragoški zavod Maribor, Ljudska univerza, Maistrova 5, Maribor,
Ljudska univerza Murska Sobota, Slomškova 33, Murska Sobota,
Ljudska univerza Radovljica, Kranjska cesta 4, Radovljica,
Ljudska univerza Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 3, Ravne na
Koroškem,
Ljudska univerza Seţana, Bazoviška 9, Seţana,
Ljudska univerza Škofja Loka, Podlubnik 1 a, Škofja Loka,
UPI, Ljudska univerza Ţalec, Ivanke Uranjekove 6, Ţalec.

Vpisni pogoji

Vpisna mesta

Fakulteta izvaja tudi interdisciplinarni univerzitetni študijski program
prve stopnje Upravna informatika. Vsi podatki o tem študijskem
programu so navedeni v posebnem sklopu tega razpisa.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE UPRAVA
Trajanje študija

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

Redni

Izredni

- Ljubljana

235

100

- Seţana

60

-

- Ţalec

60

-

-

100

Uprava – visokošolski strokovni program

- študijska središča

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE - PROGRAM PRVE
STOPNJE

FILOZOFSKA FAKULTETA

VPIS V 2. LETNIK
Za vpis v 2. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za upravo od 1. do 17. septembra 2010. Fakulteta bo organizirala neposreden
vpis v 2. letnik študijskega programa prve stopnje Uprava za diplomante
višješolskih študijskih programov Poslovni sekretar in Komercialist ter
diplomante drugih višješolskih programov, sprejetih pred 1. 1. 1994. Če bo
sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na študijske rezultate
višješolskega študijskega programa.

Vpisna mesta

Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 241-10-00
Spletna stran: www.ff.uni-lj.si
Informativna mesta: Aškerčeva 2, po razporedu v avli,
Aškerčeva 5, Oddelek za slavistiko Bohemistika, Polonistika, Slovakistika,
Zavetiška 5, Oddelek za arheologijo ter
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo.

Vpisna mesta

Redni
Redni

Uprava VS (2. letnik) – program prve stopnje
- Ljubljana
- Seţana
- Ţalec

Izredni

30
-

30
30
30

VPIS V 3. LETNIK
Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za upravo od 1. do 17. septembra 2010.
Fakulteta bo organizirala neposreden vpis v 3. letnik študijskega programa prve
stopnje Uprava za diplomante višjih šol (Višje upravne šole, višješolskega
programa Visoke upravne šole, Višje pravne šole in Višje šole za notranje
zadeve) po študijskih programih pred 1. 1. 1994. Če bo sprejet sklep o omejitvi
vpisa, bodo kandidati izbrani glede na študijske rezultate višješolskega
študijskega programa.
Vpisna mesta
Redni Izredni
Uprava VS (3. letnik) – program prve stopnje
30

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

FAKULTETA ZA UPRAVO
FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN
INFORMATIKO
Informativno mesto: Fakulteta za upravo, Gosarjeva ulica 5,
Ljubljana (mestni avtobusi št. 6, 8 in 20).
Fakulteta za upravo ter Fakulteta za računalništvo in informatiko
razpisujeta interdisciplinarni univerzitetni študijski program prve
stopnje Upravna informatika.

14.
15.
16.
17.
18.

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

22.
23.

24.
25.
60 % točk,
40 % točk;
20 % točk,
40 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta
Upravna informatika – univerzitetni program

19.
20.
21.

Redni
80

Izredni
-

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Anglistika
Antični in
humanistični študiji
Arheologija
Bibliotekarstvo in
informatika
Bohemistika
Etnologija in kulturna
antropologija
Filozofija
Francistika
Francistika z
romanistiko
Geografija
Germanistika
Grški jezik,
knjiţevnost in kultura
Italijanski jezik in
knjiţevnost
Japonologija
Juţnoslovanski
študiji
Kulture Vzhodne
Azije
Latinski jezik,
knjiţevnost in kultura
Medjezikovno
posredovanje
- usmeritev
slovenščinaangleščina-nemščina
- usmeritev
slovenščinaangleščinafrancoščina
- usmeritev
slovenščinaangleščinaitalijanščina
Muzikologija
Nemcistika
Pedagogika in
andragogika
Polonistika
Primerjalna
knjiţevnost in
literarna teorija
Primerjalno
jezikoslovje
Primerjalno
slovansko
jezikoslovje
Psihologija
Rusistika
Sinologija
Slovakistika
Slovenistika
Sociologija
Sociologija kulture
Splošno jezikoslovje

Izredni

Enopr.

Dvopr.

Enopr.

Dvopr.

50

70

-

-

20

-

5

-

35

-

5

-

60

-

20

-

-

30

-

10

50

-

5

-

40
-

80
60

12
-

24
30

30

-

15

-

50
45

50
-

15
-

15
-

-

20

-

5

-

50

-

10

30

20

5

5

-

40

-

5

-

40

-

5

-

20

-

5

40

-

15

-

20

-

5

-

20

-

5

-

30
-

55

5
-

-

60

40

30

20

-

30

-

10

20

60

5

5

-

50

-

5

-

20

-

5

65
40
60
40
-

40
30
60
90
50

5
20
10
-

20
10
20
10
5

Redni
34.
35.
36.
37.

Španski jezik in
knjiţevnost
Umetnostna
zgodovina
Zahodnoslovanski
študiji
Zgodovina

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

Izredni

Enopr.

Dvopr.

Enopr.

Dvopr.

-

45

-

22

30

30

5

5

30

-

7

-

40

70

-

30

Razpisani študijski programi
Filozofska fakulteta razpisuje 46 univerzitetnih študijskih programov
prve stopnje. Programi s predvidenim številom vpisnih mest so
navedeni v razpredelnici. Označeno je tudi, kateri način študija ni
razpisan (-).
Enopredmetni in dvopredmetni študij
Nekatere študijske programe je mogoče vpisati in študirati samostojno
(enopredmetno), nekatere pa dvopredmetno. To pomeni, da kandidat
izmed razpisanih dvopredmetnih študijskih programov izbere poljubna
dva, ki skupaj tvorita celoto. Kandidati, ki se prijavljajo za
dvopredmetni študij, morajo v prijavi navesti oba izbrana študijska
programa kot eno ţeljo.
Trajanje študija
Študij traja tri leta. Enopredmetni univerzitetni študijski programi
obsegajo 180 kreditnih točk po ECTS, dvopredmetni pa 90 kreditnih
točk po ECTS (2 x 90 KT = 180 KT).
Povezave z drugimi fakultetami
Vpisati je mogoče tudi dvopredmetni študijski program Filozofske
fakultete in razpisani dvopredmetni študijski program Teološke študije
Teološke fakultete.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
v študijske programe Filozofske fakultete sprejeti kandidati:
a) ki bodo uvrščeni na izbran enopredmetni program,
b) ki bodo uvrščeni na dva izbrana študijska programa od katerekoli
dvopredmetne povezave programov s tem, da bo upoštevan vrstni
red zapisanih ţelja.
Izredni študij
Kandidati, ki ţelijo študirati izredno, morajo to v prijavi izrecno
zapisati.
Študenti oziroma delovne organizacije ob vpisu plačajo prispevek za en
letnik študija.
Menjava enega od dveh dvopredmetnih programov
Študenti, ki so vpisani na Filozofsko fakulteto in ţelijo menjati samo
enega od dveh dvopredmetnih študijskih programov, pošljejo prijavo
oziroma posebno prošnjo na Filozofsko fakulteto do 31. 7. 2010.
Menjava enega od dveh dvopredmetnih študijskih programov pomeni
ponoven vpis v prvi letnik na prenovljena bolonjska dvopredmetna
študijska programa prve stopnje.
Dodatne informacije
Vse informacije v zvezi z vpisom dobijo kandidati na fakulteti v
Referatu za študentske zadeve (telefon: 425-70-28, 241-10-40).
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
ANGLISTIKA
DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE
STOPNJE ANGLISTIKA
Vpisni pogoji
V univerzitetna študijska programa Anglistika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz maturitetnega predmeta angleščina, če je
kandidat ta predmet ţe opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz
kateregakoli maturitetnega predmeta; izbrani predmet ne sme biti
predmet, ki ga je kandidat ţe opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

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

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

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

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

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

30 % točk,
20 % točk,
25 % točk,
25 % točk;
40 % točk,
20 % točk,
40 % točk;

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

ŠTUDIJSKI

PROGRAM

60 % točk,
40 % točk.
PRVE

STOPNJE

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

60 % točk,
30 % točk,

10 % točk;

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

75 % točk,
25 % točk,

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

60 % točk,
40 % točk.

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

60 % točk,
40 % točk.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
FILOZOFIJA
DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE
STOPNJE FILOZOFIJA

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
BIBLIOTEKARSTVO IN INFORMATIKA
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Bibliotekarstvo in informatika se
lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov: zgodovina,
psihologija, filozofija, sociologija, ekonomija; izbrani predmet ne
sme biti predmet, ki ga je kandidat ţe opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

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

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

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

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

kandidati iz točke a) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz enega od predmetov pri splošni maturi:
zgodovina, sociologija, filozofija,
psihologija, latinščina, drugi tuji jezik,
naravoslovni predmet (fizika, kemija, biologija)

20 % točk;

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

60 % točk,
20 % točk,
20 % točk;

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

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Izredni študij
Izredni študij Bibliotekarstva in informatike se bo izvajal le, če bo
vpisanih vsaj 10 kandidatov.
DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE
STOPNJE BOHEMISTIKA

60 % točk,
20 % točk,

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

60 % točk,
40 % točk;

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

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
ETNOLOGIJA IN KULTURNA ANTROPOLOGIJA
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Etnologija in kulturna antropologija
se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani
predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat ţe opravil pri
poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
FRANCISTIKA Z ROMANISTIKO
DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE
STOPNJE FRANCISTIKA
Vpisni pogoji
V univerzitetna študijska programa Francistika z romanistiko in
Francistika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz maturitetnega predmeta francoščina, če je
kandidat ta predmet ţe opravil pri poklicni maturi, pa izpit iz
maturitetnega predmeta tuji jezik; izbrani predmet ne sme biti
predmet, ki ga je kandidat ţe opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.
Za uspešno vključitev v programa se priporoča predznanje v obsegu
360 ur gimnazijskega pouka francoskega jezika.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a), ki so imeli francoščino na splošni maturi, izbrani
glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
40 % točk,
uspeh iz francoskega jezika v 3. in 4. letniku
20 % točk,
uspeh iz francoščine pri splošni maturi
30 % točk,
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
10 % točk;
kandidati iz točke a), ki niso imeli francoščine na splošni maturi, izbrani
glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
40 % točk,
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
20 % točk;
uspeh iz slovenščine in tujega jezika,
ki ni francoščina, v 3. in 4. letniku
20 % točk,
uspeh iz francoskega jezika v 3. in 4. letniku
20 % točk;

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

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

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

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

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

50 % točk,
30 % točk,
20 % točk;
50 % točk,
30 % točk,
20 % točk;
50 % točk,
30 % točk,
20 % točk.

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

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

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

25 % točk;

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

40 % točk,
20 % točk,
40 % točk;

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

60 % točk,
40 % točk.

30 % točk,
20 % točk,
25 % točk,

DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE
STOPNJE ITALIJANSKI JEZIK IN KNJIŢEVNOST
Vpisni pogoji

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

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

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

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

V univerzitetni študijski program Italijanski jezik in knjiţevnost 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 ţe opravil pri
poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.
Za uspešno vključitev v program študija italijanskega jezika in
knjiţevnosti se priporoča predznanje v obsegu 360 ur gimnazijskega
pouka italijanskega jezika.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a), ki so imeli italijanščino na splošni maturi, izbrani
glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
40 % točk,
uspeh iz italijanskega jezika v 3. in 4. letniku
20 % točk,
uspeh iz italijanščine pri splošni maturi
20 % točk,
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
20 % točk;
kandidati iz točke a), ki na splošni maturi niso imeli italijanščine,
izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
40 % točk,
uspeh iz slovenščine in tujega jezika,
ki ni italijanščina, v 3. in 4. letniku
20 % točk,
uspeh iz italijanskega jezika v 3. in 4. letniku
20 % točk,
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
20 % točk;

kandidati iz točke a), ki se italijanščine v srednji šoli niso učili, bodo
izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
40 % točk,
uspeh iz slovenščine v 3. in 4. letniku
20 % točk,
uspeh iz tujega jezika,
ki ni italijanščina v 3. in 4. letniku
20 % točk,
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
20 % točk;
kandidati iz točke b), ki so na poklicni maturi imeli italijanski jezik,
izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
40 % točk,
uspeh iz italijanskega jezika v 3. in 4. letniku
20 % točk,
uspeh iz italijanščine pri poklicni maturi
20 % točk,
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
20 % točk;
kandidati iz točke b), ki na poklicni maturi niso imeli italijanskega
jezika, izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
40 % točk,
uspeh iz slovenščine in tujega jezika,
ki ni italijanščina, v 3. in 4. letniku
20 % točk,
uspeh iz italijanskega jezika v 3. in 4. letniku
20 % točk,
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
20 % točk;
kandidati iz točke b), ki se italijanskega jezika v srednji šoli niso učili,
bodo izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
40 % točk,
uspeh iz slovenščine v 3. in 4. letniku
20 % točk,
uspeh iz tujega jezika,
ki ni italijanščina v 3. in 4. letniku
20 % točk,
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
20 % točk;
kandidati iz točke c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz italijanskega jezika v 3. in 4. letniku
uspeh iz italijanskega jezika pri zaključnem izpitu

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

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

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

60 % točk,
40 % točk.

DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE
STOPNJE LATINSKI JEZIK, KNJIŢEVNOST IN KULTURA
Vpisni pogoji

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
JAPONOLOGIJA
DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE
STOPNJE JAPONOLOGIJA

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

Vpisni pogoji

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

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

kandidati iz točke a) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh grščine ali latinščine pri splošni maturi
uspeh iz enega od predmetov pri splošni maturi:
zgodovina, filozofija ali drugi tuji jezik

25 % točk;

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

40 % točk,
20 % točk,
40 % točk;

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

60 % točk,
40 % točk.

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

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

60 % točk,
40 % točk.

DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE
STOPNJE JUŢNOSLOVANSKI ŠTUDIJI
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Juţnoslovanski študiji se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov: zgodovina,
psihologija, filozofija, sociologija, ekonomija; izbrani predmet ne
sme biti predmet, ki ga je kandidat ţe 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;

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
MEDJEZIKOVNO POSREDOVANJE

30 % točk,
20 % točk,
25 % točk,

PRVE

STOPNJE

Usmeritve študija
Študij ima tri usmeritve: slovenščina-angleščina-nemščina, slovenščinaangleščina-francoščina, slovenščina-angleščina-italijanščina.
Kandidati morajo v prijavi navesti usmeritev študija.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Medjezikovno posredovanje se lahko
vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.
Za uspešno vključitev v študij se priporoča opravljena splošna matura iz
obeh tujih jezikov oziroma končan štiriletni srednješolski program, ki je
obsegal 420 ur prvega tujega jezika ali 280 ur drugega tujega jezika.

DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE
STOPNJE POLONISTIKA

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri splošni maturi iz tujega jezika 1
uspeh pri splošni maturi iz tujega jezika 2
uspeh v 3. in 4. letniku iz tujega jezika 1
uspeh v 3. in 4. letniku iz tujega jezika 2
uspeh v 3. in 4. letniku iz slovenskega jezika
kandidati iz točke b) bodo izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh v 3. in 4. letniku iz tujega jezika 1
uspeh v 3. in 4. letniku iz tujega jezika 2
uspeh v 3. in 4. letniku iz slovenskega jezika

30 % točk,
10 % točk,
10 % točk,
10 % točk,
15 % točk,
15 % točk,
10 % točk;
30 % točk,
20 % točk,
20 % točk,
20 % točk,
10 % točk.

Opomba: tuji jezik 1 je prvi tuji jezik izbrane usmeritve (angleščina),
tuji jezik 2 je drugi tuji jezik izbrane usmeritve (nemščina ali
francoščina ali italijanščina).
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI
MUZIKOLOGIJA

PROGRAM

PRVE

STOPNJE

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

60 % točk,
30 % točk,
10 % točk;
60 % točk,
30 % točk,
10 % točk;

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

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

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

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

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

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

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
PRIMERJALNA KNJIŢEVNOST IN LITERARNA TEORIJA
DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE
STOPNJE PRIMERJALNA KNJIŢEVNOST IN LITERARNA
TEORIJA
Vpisni pogoji
V univerzitetna študijska programa Primerjalna knjiţevnost in literarna
teorija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

60 % točk,
40 % točk.

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

60 % točk,
40 % točk;

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

60 % točk,
30 % točk,
10 % točk.

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

60 % točk,
20 % točk,
20 % točk;

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

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE
STOPNJE PRIMERJALNO JEZIKOSLOVJE
DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE
STOPNJE SPLOŠNO JEZIKOSLOVJE
DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE
STOPNJE PRIMERJALNO SLOVANSKO JEZIKOSLOVJE
Vpisni pogoji
V univerzitetne študijske programe Primerjalno jezikoslovje, Splošno
jezikoslovje in Primerjalno slovansko jezikoslovje se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani
predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat ţe opravil pri
poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz slovenščine (ali madţarščine
ali italijanščine kot materinščine) in
tujega jezika pri splošni maturi
uspeh iz slovenskega jezika (ali madţarskega
ali italijanskega kot materinščine) in
tujega jezika v 3. in 4. letniku

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
40 % točk,
20 % točk,
20 % točk,
20 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz slovenskega jezika (ali madţarskega
ali italijanskega kot materinščine) in
tujega jezika pri poklicni maturi
uspeh iz slovenskega jezika (ali madţarskega
ali italijanskega kot materinščine) in
tujega jezika v 3. in 4. letniku

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

kandidati iz točke c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. letniku in 4. letniku
uspeh iz slovenskega jezika (ali madţarskega
ali italijanskega kot materinščine) in
tujega jezika pri zaključnem izpitu
uspeh iz slovenskega jezika (ali madţarskega
ali italijanskega kot materinščine) in
tujega jezika v 3. in 4. letniku
UNIVERZITETNI
PSIHOLOGIJA

ŠTUDIJSKI

PROGRAM

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

STOPNJE

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

60 % točk,
40 % točk.

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

ŠTUDIJSKI

PROGRAM

40 % točk,
20 % točk,
30 % točk,
10 % točk;
60 % točk,
40 % točk.
PRVE

STOPNJE

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

kandidati iz točk a), b) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi,
poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

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

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

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

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

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

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

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

50 % točk,
20 % točk,
30 % točk;

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

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

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

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

Potrdilo o znanju slovenskega jezika za tuje drţavljane

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

Tujci morajo za programa Slovenistika opraviti izpit iz slovenskega
jezika na srednji ravni zahtevnosti pred vpisom v 1. letnik. Potrdilo
pošljejo Visokošolski prijavno-informacijski sluţbi Univerze v
Ljubljani.

kandidati iz točke a) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz španščine pri splošni maturi
uspeh iz španskega jezika v 3. letniku
uspeh iz španskega jezika v 4. letniku

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

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

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

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

60 % točk,
30 % točk,
10 % točk.

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

60 % točk,
40 % točk;

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

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI
SOCIOLOGIJA KULTURE

PROGRAM

PRVE

STOPNJE

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

60 % točk,
40 % točk,

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

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE
STOPNJE ŠPANSKI JEZIK IN KNJIŢEVNOST
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Španski jezik in knjiţevnost se lahko
vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz maturitetnega predmeta španščina, če je
kandidat ta predmet ţe opravil pri poklicni maturi pa izpit iz
maturitetnega predmeta tuji jezik; izbrani predmet ne sme biti
predmet, ki ga je kandidat ţe opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.
Za uspešno vključitev v program se priporoča primerno predznanje
španskega jezika.

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

20 % točk;

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

60 % točk,
20 % točk,
20 % točk;

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

60 % točk,
20 % točk,

40 % točk,
40 % točk,

20 % točk.

ENOPREDMETNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE
STOPNJE ZAHODNOSLOVANSKI ŠTUDIJI
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Zahodnoslovanski študiji se lahko
vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov: zgodovina,
filozofija, sociologija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je
kandidat ţe 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

Vpisna mesta
40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
ZGODOVINA
DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE
STOPNJE ZGODOVINA
Vpisni pogoji
V univerzitetna študijska programa Zgodovina se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani
predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat ţe opravil pri
poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.
Kandidatom za enopredmetni študij se priporoča predznanje nemškega
jezika v obsegu 120 ur srednješolskega programa.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a), b) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi,
poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

Izredni
-

60

-

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

ODDELEK ZA GEOLOGIJO
Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 470-45-00 n.c., (01) 470-46-07 študentski referat
Spletna stran: www.ntf.uni-lj.si/og
Informativno mesto: Privoz 11, predavalnica P-02 (mestna avtobusa
št. 3 in 9).

UNIVERZITETNI
GEOLOGIJA

ŠTUDIJSKI

PROGRAM

PRVE

STOPNJE

Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 543-77-02
Spletna stran: www.mf.uni-lj.si
Informativno mesto: Korytkova 2, velika predavalnica.

Vpisni pogoji

Fakulteta izvaja enovita magistrska študijska programa druge stopnje
Medicina in Dentalna medicina.
ENOVITI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE
MEDICINA
ENOVITI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE
DENTALNA MEDICINA
Trajanje študija
Študija trajata 6 let in obsegata 360 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V enovita magistrska študijska programa Medicina in Dentalna
medicina se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

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

Redni
200

Oddelek izvaja univerzitetni študijski program prve stopnje Geologija.
60 % točk,
40 % točk.

MEDICINSKA FAKULTETA

kandidati iz točke a) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri posameznih predmetih splošne mature:
matematika, tuji jezik in en naravoslovni predmet
(biologija, fizika ali kemija)

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

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

50 % točk,
50 % točk;

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

20 % točk,
40 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta
Geologija – univerzitetni program

35 % točk,
20 % točk,

45 % točk;
35 % točk,
20 % točk,

45 % točk.

ODDELEK
RUDARSTVO

ZA

Redni
60

Izredni
-

GEOTEHNOLOGIJO

IN

Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 470-45-00 n.c., (01) 470-46-07 študentski referat
Spletna stran : www.ntf.uni-lj.si/ogr
Informativno mesto: Aškerčeva 12, predavalnica P-112 (mestna
avtobusa št. 1 in 6).
Oddelek bo v študijskem letu 2010/11 izvajal: univerzitetni študijski
program prve stopnje Geotehnologija in rudarstvo ter visokošolski
strokovni študijski program prve stopnje Geotehnologija in rudarstvo.
Oddelek bo izvajal tudi interdisciplinarni univerzitetni študijski
program prve stopnje Gospodarsko geoinţenirstvo. Vsi podatki o tem
študijskem programu so navedeni v posebnem sklopu tega razpisa.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
GEOTEHNOLOGIJA IN RUDARSTVO

PRVE

STOPNJE

Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Geotehnologija in rudarstvo se lahko
vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz maturitetnega predmeta matematika ali tuj jezik,
če je matematiko ţe 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;

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

60 % točk,
40 % točk;

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

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk;

Vpisna mesta
Redni

Izredni

50

30

Inţenirstvo materialov – univerzitetni program

Vpisna mesta
Geotehnologija in rudarstvo – univerzitetni program

Redni
35

Izredni
-

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
STOPNJE GEOTEHNOLOGIJA IN RUDARSTVO

PRVE

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI
STOPNJE METALURŠKE TEHNOLOGIJE

PROGRAM

PRVE

Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

Trajanje študija

Vpisni pogoji

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

V visokošolski strokovni študijski program Metalurške tehnologije se
lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem
srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.

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

60 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta
Redni

Izredni

30

-

Geotehnologija in rudarstvo – visokošolski
strokovni program

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

60 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta
Redni

Izredni

50

30

Metalurške tehnologije – visokošolski strokovni
program

ODDELEK ZA TEKSTILSTVO

ODDELEK ZA KEMIJSKO IZOBRAŢEVANJE IN
INFORMATIKO
Glej tekst razpisa pri Pedagoški fakulteti Ljubljana.

Sneţniška 5, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 200-32-10
Spletna stran : www.ntf.uni-lj.si/ot
Informativno mesto: Sneţniška 5, velika predavalnica, predavalnica
I, predavalnica III in risalnica (mestna avtobusa
št. 1 in 6).

ODDELEK ZA MATERIALE IN METALURGIJO
Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 470-45-00 n.c., (01) 470-46-07 študentski referat
Spletna stran : www.ntf.uni-lj.si/omm
Informativno mesto: Aškerčeva 12, predavalnica P-5 (mestna
avtobusa št. 1 in 6).
Oddelek izvaja univerzitetni študijski program prve stopnje Inţenirstvo
materialov in visokošolski strokovni študijski program prve stopnje
Metalurške tehnologije.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI
INŢENIRSTVO MATERIALOV

PROGRAM

PRVE

STOPNJE

Oddelek za tekstilstvo bo v študijskem letu 2010/2011 izvajal:
univerzitetne študijske programe prve stopnje Načrtovanje tekstilij
in oblačil, Grafične in interaktivne komunikacije ter Oblikovanje
tekstilij in oblačil,
visokošolska strokovna študijska programa prve stopnje Proizvodnja
tekstilij in oblačil ter Grafična in medijska tehnika.
UNIVERZITETNA ŠTUDIJSKA PROGRAMA PRVE STOPNJE
NAČRTOVANJE TEKSTILIJ IN OBLAČIL
GRAFIČNE IN INTERAKTIVNE KOMUNIKACIJE

Trajanje študija

Trajanje študija

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

Vpisna mesta

Vpisni pogoji
V univerzitetna študijska programa Načrtovanje tekstilij in oblačil ter
Grafične in interaktivne komunikacije se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani
predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat ţe opravil pri
poklicni maturi,
c) kdor je pred 1.6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

Redni

Izredni

30

-

Oblikovanje tekstilij in oblačil – univerzitetni
program

VISOKOŠOLSKA STROKOVNA ŠTUDIJSKA PROGRAMA PRVE
STOPNJE
PROIZVODNJA TEKSTILIJ IN OBLAČIL
GRAFIČNA IN MEDIJSKA TEHNIKA
Trajanje študija

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

Vpisni pogoji
60 % točk,
40 % točk;

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

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Redni

Izredni

55

-

55

-

Načrtovanje tekstilij in oblačil – univerzitetni
program
Grafične in interaktivne komunikacije –
univerzitetni program
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
OBLIKOVANJE TEKSTILIJ IN OBLAČIL

PRVE

STOPNJE

V visokošolska strokovna študijska programa Proizvodnja tekstilij in
oblačil ter Grafična in medijska tehnika se lahko vpiše, kdor je opravil
zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu,
poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu,
poklicni maturi oziroma splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Izredni študij
Izredni študij je organiziran v Ljubljani. Študij je organiziran, če se v
program vpiše vsaj 20 kandidatov.
Vpisna mesta
Redni

Izredni

100

-

60

40

Proizvodnja tekstilij in oblačil – visokošolski
strokovni program
Grafična in medijska tehnika – visokošolski
strokovni program

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

20 % točk,
10 % točk;

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

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

70 % točk,

Preizkus likovne nadarjenosti
Preizkus likovne nadarjenosti obsega preizkus prostoročnega risanja in
slikanja človeške figure, preizkus iz oblikovanja oblačil ter preizkus iz
oblikovanja tekstilij in barvne občutljivosti. Preizkus likovne
nadarjenosti bo v prvem prijavnem roku 29. in 30. junija 2010 ob 9. uri
v predavalnici III, 2. nadstropje, Sneţniška 5, Ljubljana. Vsi kandidati
opravljajo preizkus dva dni. S seboj naj prinesejo: risalni blok A3,
vodene ali tempera barvice, svinčnika 2B in 6B in radirko. Rezultati
preizkusa bodo objavljeni na oglasni deski.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku še
prosta mesta, bodo preizkusi likovne nadarjenosti v drugem prijavnem
roku 9. septembra 2010.
Opravljeni preizkus velja za tekoče študijsko leto.

NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA
FAKULTETA ODDELEK ZA GEOTEHNOLOGIJO IN
RUDARSTVO
EKONOMSKA FAKULTETA
Informativno mesto: Naravoslovnotehniška fakulteta – Oddelek za
geotehnologijo in rudarstvo, Aškerčeva 12,
Ljubljana, predavalnica P-112 (mestna avtobusa
št. 1 in 6).
Oddelek za geotehnologijo in rudarstvo Naravoslovnotehniške fakultete
skupaj z Ekonomsko fakulteto izvaja interdisciplinarni univerzitetni
študijski program prve stopnje Gospodarsko geoinţenirstvo.
INTERDISCIPLINARNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE GOSPODARSKO GEOINŢENIRSTVO
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V interdisciplinarni univerzitetni študijski program Gospodarsko
geoinţenirstvo se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz maturitetnega predmeta matematika ali tuj jezik,
če je matematiko ţe 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

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
40 % točk,
40 % točk,
20 % točk;

Vpisna mesta
Redni

Izredni

30

-

Gospodarsko geoinţenirstvo – univerzitetni
program

PEDAGOŠKA FAKULTETA
Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 589-22-00, 589-22-37, 589-22-01
Spletna stran: www.pef.uni-lj.si
Informativno mesto: Kardeljeva ploščad 16 (mestni avtobusi št. 6, 8
in 20).
Fakulteta izvaja enopredmetne univerzitetne študijske programe prve
stopnje Razredni pouk, Socialna pedagogika, Specialna in
rehabilitacijska pedagogika, Logopedija in surdopedagogika ter
Likovna pedagogika.
Univerzitetni študijski program prve stopnje Dvopredmetni učitelj, ki
ima predmetna področja Biologija, Fizika, Gospodinjstvo, Kemija,
Matematika, Računalništvo in Tehnika, fakulteta izvaja skupaj s
Fakulteto
za
matematiko
in
fiziko
(področje
Fizika),
Naravoslovnotehniško fakulteto (področje Kemija), Fakulteto za kemijo
in kemijsko tehnologijo (področje Kemija) ter Biotehniško fakulteto
(področje Biologija).
Fakulteta izvaja tudi visokošolski strokovni študijski program prve
stopnje Predšolska vzgoja.

60 % točk,
40 % točk.

Komunikacijski preizkus
S komunikacijskim preizkusom se preverja, da kandidati nimajo
govornih in jezikovnih motenj ter da so v komunikaciji neverbalno
izrazni.
Komunikacijski preizkus v prvem prijavnem roku bo 29. junija 2010.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku še
prosta mesta, bo komunikacijski preizkus v drugem prijavnem roku 9.
septembra 2010.
Opravljeni preizkus velja samo za tekoče leto.
Vpisna mesta
Izredni

20

-

Logopedija in surdopedagogika – univerzitetni
program
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI
DVOPREDMETNI UČITELJ

PROGRAM

PRVE

STOPNJE

V študijskem letu 2010/2011 kandidat lahko ob prijavi izbira med
naslednjimi vezavami smeri: Biologija – Gospodinjstvo, Biologija –
Kemija, Fizika – Kemija, Fizika – Matematika, Fizika – Računalništvo,
Fizika – Tehnika, Gospodinjstvo – Kemija, Gospodinjstvo – Tehnika,
Matematika – Tehnika, Matematika – Računalništvo ter Računalništvo
– Tehnika.
Študij traja 4 leta in obsega 240 kreditnih točk po ECTS.

RAZREDNI POUK
SOCIALNA PEDAGOGIKA
SPECIALNA IN REHABILITACIJSKA PEDAGOGIKA

Vpisni pogoji

Trajanje študija
Študij traja 4 leta in obsega 240 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V navedene študijske programe se lahko vpiše, kdor je opravil splošno
maturo ali je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

60 % točk,
40 % točk.

V univerzitetni študijski program Dvopredmetni učitelj se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov, izbrani
predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat ţe 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;
40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Redni

Izredni

Razredni pouk – univerzitetni program

150

-

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

Socialna pedagogika – univerzitetni program

40

-

Vpisna mesta

Specialna in rehabilitacijska pedagogika –
univerzitetni program

45

-

Vpisna mesta

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
LOGOPEDIJA IN SURDOPEDAGOGIKA
Trajanje študija
Študij traja 4 leta in obsega 240 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Logopedija in surdopedagogika se
lahko vpiše, kdor je opravil splošno maturo ali je pred 1. 6. 1995 končal
katerikoli štiriletni srednješolski program.
Vsi kandidati morajo opraviti komunikacijski preizkus.

Redni

Trajanje študija

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI PRVE STOPNJE

kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

Dvopredmetni učitelj UN
- Biologija – Gospodinjstvo
- Biologija – Kemija
- Fizika – Kemija
- Fizika – Matematika
- Fizika – Računalništvo
- Fizika – Tehnika
- Gospodinjstvo – Kemija
- Gospodinjstvo – Tehnika
- Matematika – Računalništvo
- Matematika – Tehnika
- Računalništvo – Tehnika

Redni

Izredni

30
30
10
30
15
15
15
15
60
25
20

-

- o izpolnjevanju pogojev za prehod odloča Senat PeF UL; v sklepu določi
letnik, v katerega se sme vpisati; če je potrebno, določi kandidatu/ki za
nadaljevanje študija diferencialne izpite in/ali druge obveznosti za vpis.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
LIKOVNA PEDAGOGIKA
Trajanje študija

Obseg vpisa je omejen z razpoloţljivimi mesti do popolnitve skupin v danem
letniku. Če bo prijavljenih kandidatov več, kot je razpoloţljivih mest, bo izveden
izbirni postopek na podlagi povprečnega uspeha na predhodnem študiju. Za
podrobne informacije naj se kandidati obrnejo neposredno na fakulteto.

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

80 % točk,
10 % točk,
10 % točk.

Preizkus likovne nadarjenosti
Preizkus likovne nadarjenosti v prvem prijavnem roku bo 29. junija
2010.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku še
prosta mesta, bo preizkus likovne nadarjenosti v drugem prijavnem
roku 9. septembra 2010.
Opravljeni preizkus velja samo za tekoče leto.
Vpisna mesta
Redni
30

Likovna pedagogika – univerzitetni program
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI
STOPNJE PREDŠOLSKA VZGOJA

PROGRAM

Izredni
PRVE

Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Predšolska vzgoja se lahko
vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil zaključni izpit ali poklicno maturo v srednješolskih
programih vzgojitelj predšolskih otrok in zdravstveni tehnik,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal drugi štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu,
poklicni maturi oziroma splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta
Predšolska vzgoja – visokošolski strokovni program

Redni
90

Izredni
60

Izredni študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 20 kandidatov.
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – STARI
PROGRAMI
Kandidati se prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2010/2011
za vzporedni študij, za diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za
prehode, ki ga morajo poslati na Pedagoško fakulteto najkasneje od 1. do 17.
septembra 2010.
Prehajanje med programi poteka ob upoštevanju 181. in 189. člena Statuta UL.
Prehajanje z drugih univerz oziroma visokošolskih zavodov na PeF UL:
- kandidat/ka za prehod mora izpolnjevati pogoje za vpis v višji letnik po
študijskem programu univerze oziroma visokošolskega zavoda, na katerega je
vpisan/a;
- o izpolnjevanju pogojev za prehod odloča Senat PeF UL; v sklepu določi
letnik, v katerega se sme vpisati; če je potrebno, določi kandidatu/ki za
nadaljevanje študija diferencialne izpite in/ali druge obveznosti za vpis.
Prehajanje z drugih študijskih programov UL je mogoče, če:
- se kandidatu/ki pri vpisu v nov študijski program lahko prizna vsaj polovica
obveznosti, ki jih je opravil/a na prvem (prejšnjem) študijskem programu;
- kandidat/ka mora izpolnjevati pogoje za vpis v začetni letnik tega študijskega
programa;

VPIS V 3. LETNIK
Fakulteta nekaterim diplomantom višješolskega študija, kot se je izvajal pred
letom 1995, pa tudi nekaterim diplomantom visokošolskega strokovnega študija,
kot se izvaja po letu 1995, omogoča posebej organiziran vpis po merilih za
prehode med študijskimi programi in sicer za vpis v 3. letnik. Kandidati se
prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2010/2011 za vzporedni
študij, za diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki
ga morajo poslati na Pedagoško fakulteto najkasneje od 1. do 17. septembra
2010.
A. REDNI ŠTUDIJ
Študij bo potekal po individualnih študijskih programih, ki upoštevajo opravljene
obveznosti na predhodnem študiju oziroma določajo diferencialne vsebine iz
predmetov, ki jih na predhodnem študiju kandidatov ni bilo oziroma so bile
zastopane le delno. Študenti bodo vključeni v skupine rednega študija, ko pa to
ne bo mogoče, bodo glede na njihov individualni študijski program organizirane
konzultacije. Podrobne informacije dobijo kandidati na fakulteti.
Pogoji za vpis v 3. letnik univerzitetnega študijskega programa:
Biologija in gospodinjstvo: diploma višješolskega študija Biologija in
gospodinjstvo.
Če bo prijavljenih kandidatov več, kot je razpisanih mest, bo izveden izbirni
postopek na podlagi povprečnega uspeha na višješolskem študiju.
Kemija in biologija: diploma višješolskega študija Kemija in biologija.
Če bo prijavljenih kandidatov več, kot je razpisanih mest, bo izveden izbirni
postopek na podlagi povprečnega uspeha na višješolskem študiju.
Kemija in fizika: diploma višješolskega študija Kemija in fizika.
Če bo prijavljenih kandidatov več, kot je razpisanih mest, bo izveden izbirni
postopek na podlagi povprečnega uspeha na višješolskem študiju.
Matematika in računalništvo:
diploma visokošolskega strokovnega študija Računalništva in informatike
(nepedagoška smer),
diploma visokošolskega strokovnega študija Praktične matematike
(nepedagoška smer),
diploma višješolskega študija Matematike - uporabna smer (nepedagoška
smer).
Če bo prijavljenih kandidatov več, kot je razpisanih mest, bo izveden izbirni
postopek na podlagi povprečnega uspeha na višješolskem oziroma
visokošolskem strokovnem študiju.
Matematika in fizika: diploma višješolskega študija Matematika in fizika
(pedagoška smer).
Če bo prijavljenih kandidatov več, kot je razpisanih mest, bo izveden izbirni
postopek na podlagi povprečnega uspeha na višješolskem študiju.
Matematika in tehnika: diploma višješolskega študija Matematika in tehnika.
Če bo prijavljenih kandidatov več, kot je razpisanih mest, bo izveden izbirni
postopek na podlagi povprečnega uspeha na višješolskem študiju.
Fizika in tehnika: diploma višješolskega študija Fizika in tehnika.
Če bo prijavljenih kandidatov več, kot je razpisanih mest, bo izveden izbirni
postopek na podlagi povprečnega uspeha na višješolskem študiju.
Vpisna mesta
Fakulteta bo po načelu prehodov vpisala nove študente rednega študija le do
popolnitve skupin, to je do obsega, ki je bil odobren za vpis posamezne
generacije v 1. letnik vsakega od navedenih študijskih programov. Kandidati
bodo o natančnem številu prostih mest obveščeni takoj po 30. septembru in
povabljeni k vpisu.
B. IZREDNI ŠTUDIJ
Fakulteta bo v študijskem letu 2010/2011 po merilih za prehode organizirala
izredni študij v 3. letniku na visokošolskem strokovnem študijskem programu
Predšolska vzgoja. Organizirane oblike izrednega študija bodo potekale le, če bo
vpisanih najmanj 20 študentov.
Študij bo potekal po prilagojenem izvedbenem študijskem programu, ki upošteva
opravljene obveznosti na predhodnem študiju oziroma določa diferencialne
vsebine iz predmetov, ki jih na predhodnem študiju kandidatov ni bilo oziroma
so bile zastopane le delno. Podrobne informacije o izvedbenih študijskih
programih dobijo kandidati na fakulteti.
Pogoji za vpis na izredni študij v 3. letniku:
Visokošolski strokovni študijski program Predšolska vzgoja: diploma
višješolskega študija Vzgojitelj predšolskih otrok.
Če bo prijavljenih kandidatov več, kot je razpisanih mest, bo izveden izbirni
postopek na podlagi povprečnega uspeha na predhodnem študiju
Vpisna mesta
Predšolska vzgoja VS (3. letnik) – stari program

Redni
-

Izredni
30

Vpisna mesta

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

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
TEOLOŠKE IN RELIGIJSKE ŠTUDIJE

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

Fakulteta organizira posebne oblike študija za izredne študente.

Vpisna mesta

60 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta
Redni
380

Izredni
200

TEOLOŠKA FAKULTETA
Poljanska c. 4, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 434-58-10, 434-58-18, 434-58-20
Spletna stran: www.teof.uni-lj.si
Informativni mesti: Ljubljana, Poljanska c. 4,
Maribor, Slovenska ul. 17, tel. (059) 080-132,
(059) 080 133.
Fakulteta organizira enoviti magistrski študijski program druge stopnje
Teologija, univerzitetni študijski program prve stopnje Teološke in
religijske študije, univerzitetni dvopredmetni študijski program prve
stopnje Teološke študije (v sodelovanju s Filozofsko fakulteto Univerze
v Ljubljani) ter skupni univerzitetni dvopredmetni študijski program
prve stopnje Teološke študije (skupaj s Filozofsko fakulteto Univerze v
Mariboru in Fakulteto za naravoslovje in matematiko Univerze v
Mariboru).
ENOVITI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE
TEOLOGIJA
Trajanje študija
Študij traja 5 let in obsega 300 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V enoviti magistrski študijski program Teologija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani
predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat ţe opravil pri
poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

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

STOPNJE

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

Izredni študij

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

PRVE

Izredni
20

Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

kandidati iz točk a), b) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

Pravo – univerzitetni program

Redni
60

Teologija – enoviti magistrski študijski program

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

Teološke in religijske študije – univerzitetni
program
- Ljubljana
- Maribor

60 % točk,
40 % točk.
Redni

Izredni

60
50

20
20

UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE
STOPNJE TEOLOŠKE ŠTUDIJE
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 90 kreditnih točk po ECTS.
Študijske povezave
V študijskem letu 2010/2011 so mogoče povezave z dvopredmetnimi
študijskimi programi Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
Vpisni pogoji
V univerzitetni dvopredmetni študijski program Teološke študije se
lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani
predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat ţe opravil pri
poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

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

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Teološke študije – univerzitetni dvopredmetni
program
- Ljubljana

Redni

Izredni

40

20

SKUPNI UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE TEOLOŠKE ŠTUDIJE
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 90 kreditnih točk po ECTS.

Študijske povezave
V študijskem letu 2010/2011 so mogoče povezave z dvopredmetnimi
študijskimi programi Filozofske fakultete Univerze v Mariboru ter
Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru.
Vpisni pogoji
V skupni univerzitetni študijski program Teološke študije se lahko
vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani
predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat ţe opravil pri
poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

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

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

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

Izredni

40 % točk.

Vpisna mesta
Veterinarstvo – enoviti magistrski študijski program

Redni
60

Izredni
-

ZDRAVSTVENA FAKULTETA
Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 300-11-11
Spletna stran: www.zf.uni-lj.si
Informativno mesto: Poljanska cesta 26 a (mestni avtobusi št. 2, 5,
11, 13, 20).
Fakulteta izvaja univerzitetni študijski program prve stopnje Sanitarno
inţenirstvo in visokošolske strokovne študijske programe prve stopnje
Babištvo, Delovna terapija, Fizioterapija, Laboratorijska zobna
protetika, Ortotika in protetika, Radiološka tehnologija ter Zdravstvena
nega.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI
SANITARNO INŢENIRSTVO

PROGRAM

PRVE

25

10

Študij traja 4 leta in obsega 240 kreditnih točk po ECTS.

15

10

Vpisni pogoji

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

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

20 % točk,
40 % točk,

STOPNJE

Trajanje študija

VETERINARSKA FAKULTETA

kandidati iz točke a) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri enem od naravoslovnih predmetov
pri splošni maturi (fizika, kemija, biologija)

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

60 % točk,
30 % točk,
10 % točk;

V univerzitetni študijski program Sanitarno inţenirstvo 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 ţe opravil pri
poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

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

50 % točk,
40 % točk,
10 % točk;

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

40 % točk,
60 % točk.

Vpisna mesta
Sanitarno inţenirstvo – univerzitetni program

Redni
45

Izredni
-

VISOKOŠOLSKA STROKOVNA ŠTUDIJSKA PROGRAMA PRVE
STOPNJE
BABIŠTVO
ZDRAVSTVENA NEGA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk;

V visokošolska strokovna študijska programa Babištvo in Zdravstvena
nega se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli
štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno
maturo.

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
STOPNJE LABORATORIJSKA ZOBNA PROTETIKA

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

Trajanje študija
60 % točk,
40 % točk.

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji

Zdravniško potrdilo
Kandidati morajo pred vpisom predloţiti potrdilo o cepljenju proti
hepatitisu B.
Vpisna mesta
Babištvo – visokošolski strokovni program
Zdravstvena nega – visokošolski strokovni program
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI
STOPNJE DELOVNA TERAPIJA

Redni
30
120

PROGRAM

Izredni
120
PRVE

Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
V visokošolski strokovni študijski program Delovna terapija se lahko
vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo ali zaključni izpit v kateremkoli
štiriletnem srednješolskem programu.

60 % točk,
40 % točk;

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

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

Vpisna mesta
Delovna terapija – visokošolski strokovni program

Redni
60

PROGRAM

Izredni
PRVE

kandidati izbrani glede na:
praktični izpit iz ročnih spretnosti
splošni uspeh pri zaključnem izpitu,
poklicni maturi oziroma splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

70 % točk,
15 % točk,
15 % točk.

Praktični izpit iz ročnih spretnosti bo v prvem prijavnem roku 1. julija
2010.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku na
študijskem programu še prosta mesta, bo praktični izpit iz ročnih
spretnosti v drugem prijavnem roku 10. septembra 2010.

1. del: risanje (papir, svinčnik);
2. del: modelacija z različnimi materiali: Oblikovanje konkavne in
konveksne površine ter površin različnih naklonov - oblike
različnih površin so zdruţene v enem liku;
3. del: oblikovanje z različnimi materiali: Oblikovanje po obodnici
izbranega lika z odvzemanjem materiala, Oblikovanje
pravokotne in polkroţne stopnice v več nivojih z odvzemanjem
materiala, Oblikovanje ţlebičev različnih dimenzij po širini in
globini z odvzemanjem materiala.

Preizkus traja predvidoma 7 ur. Med posameznimi sklopi je 15minutni odmor. Kandidati naloge izdelajo samostojno.
Kandidat lahko preizkus iz ročnih spretnosti opravlja samo
enkrat v tekočem razpisnem postopku.
Podrobnejše informacije kandidati dobijo v referatu Zdravstvene
fakultete (tel. (01) 300-11-24).

Trajanje študija

Zdravniško potrdilo

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

Kandidati morajo pred vpisom predloţiti potrdilo o cepljenju proti
hepatitisu B.

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

60 % točk,
40 % točk.

Zdravniški potrdili

Vpisna mesta
Redni

Izredni

30

-

Laboratorijska zobna protetika – visokošolski
strokovni program

VISOKOŠOLSKA STROKOVNA ŠTUDIJSKA PROGRAMA PRVE
STOPNJE
ORTOTIKA IN PROTETIKA
RADIOLOŠKA TEHNOLOGIJA
Trajanje študija

Kandidati morajo pred vpisom predloţiti:

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

1. potrdilo o cepljenju proti hepatitisu B.
2. zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje del in
nalog diplomiranega/e fizioterapevta/ke, ki ga izda dispanzer
medicine dela.
Vpisna mesta
Fizioterapija – visokošolski strokovni program

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

Izpit je sestavljen iz treh delov:

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

kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu,
poklicni maturi oziroma splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

Vsi kandidati morajo opraviti praktični izpit iz ročnih spretnosti.

Opravljeni praktični izpit iz ročnih spretnosti velja dve leti.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

ŠTUDIJSKI

V visokošolski strokovni študijski program Laboratorijska zobna
protetika se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli
štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno
maturo.

Praktični izpit iz ročnih spretnosti

Vpisni pogoji

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI
STOPNJE FIZIOTERAPIJA

PRVE

Redni
50

Izredni
-

Vpisni pogoji
V visokošolska strokovna študijska programa Ortotika in protetika ter
Radiološka tehnologija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo ali zaključni izpit v kateremkoli
štiriletnem srednješolskem programu.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi

60 % točk,

splošni uspeh v 3. in 4. letniku

40 % točk;

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

Zdravniška potrdila
Kandidati morajo pred vpisom predloţiti potrdilo o cepljenju proti
hepatitisu B.
Kandidati, ki bodo sprejeti v študijski program Radiološka tehnologija,
bodo morali predloţiti potrdilo specialista medicine dela o sposobnosti
opravljanja del in nalog diplomiranega inţenirja radiološke tehnologije.
Vpisna mesta

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

Ortotika in protetika – visokošolski strokovni
program
Radiološka tehnologija – visokošolski strokovni
program

Redni

Izredni

40

-

50

-

VPISNA MESTA ZA NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE NA
UNIVERZI V LJUBLJANI
(točka XIV splošnega dela Razpisa za vpis)
VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
EKONOMSKA FAKULTETA
Visoka poslovna šola VS (2., 3. letnik) – program prve stopnje
- Ljubljana
- študijska središča zunaj Ljubljane

Redni

Izredni študij
Število vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest v 1.
letnik Visoke poslovne šole.
Študij na daljavo
Število vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest v 1.
letnik Visoke poslovne šole.
Redni
Izredni
70

FAKULTETA ZA ARHITEKTURO
Arhitektura (5. letnik) – enoviti magistrski študijski program
FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO
Elektrotehnika UN (3. letnik) – stari program
Elektrotehnika VS (3. letnik) – stari program
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO
Matematika UN (3. letnik) – program prve stopnje
Finančna matematika UN (2. letnik) – program prve stopnje
Matematika UN (3. letnik) – stari program
FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET
Prometna tehnologija in transportna logistika VS (2. letnik) – program prve stopnje
Navtika VS (2. letnik) – program prve stopnje
Ladijsko strojništvo VS (2. letnik) – program prve stopnje
Prometna tehnologija in transportna logistika VS (3. letnik) – program prve stopnje
Navtika VS (3. letnik) – program prve stopnje
Ladijsko strojništvo VS (3. letnik) – program prve stopnje
Tehnologija prometa UN (3. letnik) – stari program
Transportna logistika UN (3. letnik) – stari program
Tehnologija prometa UN (4. letnik) – stari program
Transportna logistika UN (4. letnik) – stari program
FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
Računalništvo in informatika UN (3. letnik) – program prve stopnje
Računalništvo in informatika UN (3. letnik) – stari program
Računalništvo in informatika VS (3. letnik) – program prve stopnje
- Ljubljana
- Seţana
FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO
Socialno delo UN (3. letnik) – stari program
Socialno delo UN (4. letnik) – stari program
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
Strojništvo UN (3. letnik) – stari program
Strojništvo VS – Ljubljana (3. letnik) – stari program
FAKULTETA ZA UPRAVO
Uprava VS (2. letnik) – program prve stopnje
- Ljubljana
- Seţana
- Ţalec
Uprava VS – Ljubljana (3. letnik) – program prve stopnje
PEDAGOŠKA FAKULTETA
Biologija in gospodinjstvo UN (3. letnik) – stari program
Kemija in biologija UN (3. letnik) – stari program
Kemija in fizika UN (3. letnik) – stari program
Matematika in računalništvo UN (3. letnik) – stari program
Matematika in fizika UN (3. letnik) – stari program
Matematika in tehnika UN (3. letnik) – stari program
Fizika in tehnika UN (3. letnik) – stari program
Predšolska vzgoja VS (3. letnik) – stari program

Izredni

40
-

30

10
10
10

-

20
10
10
20
10
10
15
15
20
10

7
3
3
20
15
15
15
15
20
10

180
60

-

135
50

-

-

20
300

30
60

-

30
-

30
30
30
30

Redni
Izredni
Število vpisnih mest za redni študij je omejeno s
številom vpisnih mest v 1. letnik navedenega
študijskega programa.
Število vpisnih mest za redni študij je omejeno s
številom vpisnih mest v 1. letnik navedenega
študijskega programa.
Število vpisnih mest za redni študij je omejeno s
številom vpisnih mest v 1. letnik navedenega
študijskega programa.
Število vpisnih mest za redni študij je omejeno s
številom vpisnih mest v 1. letnik navedenega
študijskega programa.
Število vpisnih mest za redni študij je omejeno s
številom vpisnih mest v 1. letnik navedenega
študijskega programa.
Število vpisnih mest za redni študij je omejeno s
številom vpisnih mest v 1. letnik navedenega
študijskega programa.
Število vpisnih mest za redni študij je omejeno s
številom vpisnih mest v 1. letnik navedenega
študijskega programa.
Redni
Izredni
30

VPISNA MESTA ZA VZPOREDNI ŠTUDIJ IN ŠTUDIJ DIPLOMANTOV NA UNIVERZI
V LJUBLJANI
(točka XV splošnega dela Razpisa za vpis)
VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
AKADEMIJA ZA GLASBO
Glasbena umetnost UN
Glasbena pedagogika UN
AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE,
RADIO, FILM IN TELEVIZIJO
Dramaturgija in scenske umetnosti UN
Dramska igra UN
Film in televizija UN
- Filmska in televizijska reţija
- Filmsko in televizijsko snemanje
- Filmska in televizijska montaţa
Gledališka reţija UN
AKADEMIJA ZA LIKOVNO
UMETNOST IN OBLIKOVANJE
Slikarstvo UN
Kiparstvo UN
Konserviranje in restavriranje likovnih del
UN
Industrijsko in unikatno oblikovanje UN
- Industrijsko oblikovanje
- Unikatno oblikovanje
Oblikovanje vizualnih komunikacij UN
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
Biotehnologija UN
Kmetijstvo – agronomija UN
Kmetijstvo – agronomija in hortikult. VS
Biologija UN
Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri UN
Gozdarstvo VS
Krajinska arhitektura UN
Lesarstvo UN
Tehnologije lesa in vlaknatih kompozitov
VS
Kmetijstvo – zootehnika UN
Kmetijstvo – ţivinoreja VS
Mikrobiologija UN
Ţivilstvo in prehrana UN
EKONOMSKA FAKULTETA
Univerzitetna poslovna in ekonomska šola
UN
Visoka poslovna šola VS
- Ljubljana
- študijska središča zunaj Ljubljane
FAKULTETA ZA ARHITEKTURO
Arhitektura - enoviti magistrski študijski
program
FAKULTETA ZA DRUŢBENE VEDE
Analitska politologija UN
Analitska sociologija UN
Druţboslovna informatika UN
Evropske študije – druţboslovni vidiki
UN
Komunikologija – medijske in
komunikacijske študije UN
Komunikologija – trţno komuniciranje in
odnosi z javnostmi UN
Kulturologija UN
Mednarodni odnosi UN
Novinarstvo UN
Politologija – analiza politik in javna
uprava UN
Politologija – obramboslovje UN

Redni

Izredni

5
3
2

2
2
-

9

-

2
2

-

1
1
1
2

-

5

-

-

-

1

-

1
1
2
37
3
3
4
2
2
2
2
2

-

4

-

3
3
3
4
50

32

30

10

20
6

12
10
-

6

-

26
2
2
2

-

2

-

2

-

2

-

2
2
2

-

2

-

2

-

VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
Sociologija – kadrovski menedţment UN
Druţboslovna informatika VS
FAKULTETA ZA
ELEKTROTEHNIKO
Elektrotehnika UN
Aplikativna elektrotehnika VS
Multimedijske komunikacije (Nova
Gorica) VS
FAKULTETA ZA FARMACIJO
Farmacija - enoviti magistrski študijski
program
Laboratorijska biomedicina UN
Kozmetologija UN
FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO
IN GEODEZIJO
Gradbeništvo UN
Operativno gradbeništvo VS
Vodarstvo in komunalno inţenirstvo UN
Geodezija in geoinformatika UN
Tehnično upravljanje nepremičnin VS
FAKULTETA ZA KEMIJO IN
KEMIJSKO TEHNOLOGIJO
Kemija UN
Kemijsko inţenirstvo UN
Biokemija UN
Tehniška varnost UN
Kemijska tehnologija VS
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN
FIZIKO
Matematika UN
Finančna matematika UN
Pedagoška matematika – enoviti
magistrski št. program
Praktična matematika VS
Fizika UN
Meteorologija z geofiziko UN
Fizikalna merilna tehnika VS
FAKULTETA ZA POMORSTVO IN
PROMET
Tehnologija prometa UN
Prometna tehnologija in transportna
logistika VS
Navtika VS
Ladijsko strojništvo VS
FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO
IN INFORMATIKO
Računalništvo in informatika UN
Računalništvo in informatika VS
- Ljubljana
- Seţana
FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO
IN FAKULTETA ZA MATEMATIKO
IN FIZIKO
Računalništvo in matematika UN
FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO
Socialno delo UN
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
Strojništvo UN
Strojništvo VS
- Ljubljana
- Novo mesto
- Portoroţ

Redni

Izredni

2
2

-

34

-

15
16

-

3

-

11

-

7

-

2
2

-

20

-

8
5
3
2
2

-

23

5

5
5
2
5
6

2
3

23

5

4
3

-

2

-

3
6
2
3

1
2
1
1

18

7

4

1

9

4

3
2

1
1

19

3

9

-

7
3

2
1

3

-

3
4
4
40
15

7
-

19
3
3

3
-

VPISNA MESTA ZA VZPOREDNI ŠTUDIJ IN ŠTUDIJ DIPLOMANTOV NA UNIVERZI
V LJUBLJANI (nadaljevanje)
(točka XV splošnega dela Razpisa za vpis)
VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
- Nova Gorica
- Celje
FAKULTETA ZA ŠPORT
Kineziologija UN
Športna rekreacija UN
Športna vzgoja UN
Športno treniranje UN
FAKULTETA ZA UPRAVO
Uprava UN
Upravna informatika UN
Uprava VS
- Ljubljana
- Ţalec
- Seţana
FU in FRI
Upravna informatika UN
FILOZOFSKA FAKULTETA
UN enopredmetni programi
Anglistika
Antični in humanistični študiji
Arheologija
Bibliotekarstvo in informatika
Etnologija in kulturna antropologija
Filozofija
Francistika z romanistiko
Geografija
Germanistika
Japonologija
Medjezikovno posredovanje
- usmeritev slovenščina-angleščinanemščina
- usmeritev slovenščina-angleščinafrancoščina
- usmeritev slovenščina-angleščinaitalijanščina
Muzikologija
Pedagogika in andragogika
Primerjalna knjiţevnost in literarna teorija
Psihologija
Sinologija
Slovenistika
Sociologija kulture
Umetnostna zgodovina
Zahodnoslovanski študiji
Zgodovina
UN dvopredmetni programi
Anglistika
Bohemistika
Filozofija
Francistika
Geografija
Grški jezik, knjiţevnost in kultura
Italijanski jezik in knjiţevnost
Japonologija
Juţnoslovanski študiji
Kulture Vzhodne Azije
Latinski jezik, knjiţevnost in kultura
Nemcistika
Pedagogika in andragogika
Polonistika
Primerjalna knjiţevnost in literarna teorija
Primerjalno jezikoslovje
Primerjalno slovansko jezikoslovje

Redni

Izredni

6
3
3
33
12
4

2
2
12
2
4
2
4
-

11
3
3
4
4
77
46
3
1
2
3
3
2
1
3
2
2

-

2

-

1

-

1

-

2
3
1
3
2
3
2
2
2
31
3
2
4
3
3
1
3
1
2
2
1
3
2
2
3
3
1

-

VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
Rusistika
Slovakistika
Slovenistika
Sociologija
Splošno jezikoslovje
Španski jezik in knjiţevnost
Umetnostna zgodovina
Zgodovina
MEDICINSKA FAKULTETA
Medicina – enoviti magistrski študijski
program
Dentalna medicina – enoviti magistrski
študijski program
NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA
FAKULTETA
Geologija UN
Geotehnologija in rudarstvo UN
Gospodarsko geoinţenirstvo UN
Geotehnologija in rudarstvo VS
Inţenirstvo materialov UN
Metalurške tehnologije VS
Načrtovanje tekstilij in oblačil UN
Grafične in interaktivne komunikacije UN
Oblikovanje tekstilij in oblačil UN
Proizvodnja tekstilij in oblačil VS
Grafična in medijska tehnika VS
NTF – ODDELEK ZA
GEOTEHNOLOGIJO IN
RUDARSTVO in EF
Gospodarsko geoinţenirstvo UN
PEDAGOŠKA FAKULTETA
Razredni pouk UN
Socialna pedagogika UN
Specialna in rehabilitacijska pedagogika
UN
Logopedija in surdopedagogika UN
Dvopredmetni učitelj UN
- Biologija – Gospodinjstvo
- Biologija – Kemija
- Fizika – Kemija
- Fizika – Matematika
- Fizika – Računalništvo
- Fizika – Tehnika
- Gospodinjstvo – Kemija
- Gospodinjstvo – Tehnika
- Matematika – Tehnika
- Matematika – Računalništvo
- Računalništvo – Tehnika
Likovna pedagogika UN
Predšolska vzgoja VS
PRAVNA FAKULTETA
Pravo UN
TEOLOŠKA FAKULTETA
Teologija – enoviti magistrski program
Teološke in religijske študije UN
- Ljubljana
- Maribor
Teološke študije – dvopredmetni UN
program
- Ljubljana
Teološke študije – skupni UN
dvopredmetni program
- Maribor

Redni

Izredni

2
2
3
5
3
2
2
4
5

-

3

-

2

-

31

2

3
2
2
2
3
3
3
3
2
5
3

2

2

-

2
34
7
2

-

2

-

1

-

2
2
1
2
1
1
1
1
1
3
1
2
4
10
10
11
3

10
10
4
1

3
3

1
1

2

1

2

1

VPISNA MESTA ZA VZPOREDNI ŠTUDIJ IN ŠTUDIJ DIPLOMANTOV NA UNIVERZI
V LJUBLJANI (nadaljevanje)
(točka XV splošnega dela Razpisa za vpis)
VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
VETERINARSKA FAKULTETA
Veterinarstvo – enoviti magistrski
študijski program
ZDRAVSTVENA FAKULTETA
Babištvo VS
Delovna terapija VS

Redni

Izredni

3

-

3

-

24
2
3

6
-

VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
Fizioterapija VS
Laboratorijska zobna protetika VS
Ortotika in protetika VS
Radiološka tehnologija VS
Sanitarno inţenirstvo UN
Zdravstvena nega VS

Redni

Izredni

3
2
2
3
3
6

6

VPISNA MESTA ZA SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA DRŢAVLJANSTVA IN TUJCE
(DRŢAVLJANE DRŢAV NEČLANIC EVROPSKE UNIJE) NA UNIVERZI V LJUBLJANI
(točka XI splošnega dela Razpisa za vpis)
VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
AKADEMIJA ZA GLASBO
Glasbena umetnost UN
Glasbena pedagogika UN
AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE,
RADIO, FILM IN TELEVIZIJO
Dramaturgija in scenske umetnosti UN
Dramska igra UN
Film in televizija - UN
Gledališka reţija UN
AKADEMIJA ZA LIKOVNO
UMETNOST IN OBLIKOVANJE
Slikarstvo UN
Kiparstvo UN
Konserviranje in restavriranje likovnih del
UN
Industrijsko in unikatno -oblikovanje UN
- Industrijsko oblikovanje
- Unikatno oblikovanje
Oblikovanje vizualnih komunikacij UN
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
Biotehnologija UN
Kmetijstvo – agronomija UN
Kmetijstvo – agronomija in hortikultura
VS
Biologija UN
Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri UN
Gozdarstvo VS
Krajinska arhitektura UN
Lesarstvo UN
Tehnologije lesa in vlaknatih kompozitov
VS
Kmetijstvo – zootehnika UN
Kmetijstvo – ţivinoreja VS
Mikrobiologija UN
Ţivilstvo in prehrana UN
EKONOMSKA FAKULTETA
Univerzitetna poslovna in ekonomska šola
UN
Visoka poslovna šola VS
- Ljubljana
- študijska središča zunaj Ljubljane
FAKULTETA ZA ARHITEKTURO
Arhitektura - enoviti magistrski študijski
program
FAKULTETA ZA DRUŢBENE VEDE
Analitska politologija UN
Analitska sociologija UN
Druţboslovna informatika UN
Evropske študije – druţboslovni vidiki
UN
Komunikologija – medijske in
komunikacijske študije UN
Komunikologija – trţno komuniciranje in
odnosi z javnostmi UN
Kulturologija UN
Mednarodni odnosi UN
Novinarstvo UN
Politologija – analiza politik in javna
uprava UN
Politologija – obramboslovje UN
Sociologija – kadrovski menedţment UN
Druţboslovna informatika VS

Redni

Izredni

5
3
2

2
2
-

4

-

1
1
1
1

-

3

-

-

-

-

-

1
1
1
31
3
3

-

4

-

2
2
2
1
-

-

1

-

3
3
3
4
50

32

30

10

20
7

12
10
-

7

-

26
2
2
2

-

2

-

2

-

2

-

2
2
2

-

2

-

2
2
2

-

VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
FAKULTETA ZA
ELEKTROTEHNIKO
Elektrotehnika UN
Aplikativna elektrotehnika VS
Multimedijske komunikacije Nova Gorica
VS
FAKULTETA ZA FARMACIJO
Farmacija - enoviti magistrski študijski
program
Laboratorijska biomedicina UN
Kozmetologija UN
FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO
IN GEODEZIJO
Gradbeništvo UN
Operativno gradbeništvo VS
Vodarstvo in komunalno inţenirstvo UN
Geodezija in geoinformatika UN
Tehnično upravljanje nepremičnin VS
FAKULTETA ZA KEMIJO IN
KEMIJSKO TEHNOLOGIJO
Kemija UN
Kemijsko inţenirstvo UN
Biokemija UN
Tehniška varnost UN
Kemijska tehnologija VS
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN
FIZIKO
Matematika UN
Finančna matematika UN
Pedagoška matematika – enoviti
magistrski št. program
Praktična matematika VS
Fizika UN
Meteorologija z geofiziko UN
Fizikalna merilna tehnika VS
FAKULTETA ZA POMORSTVO IN
PROMET
Tehnologija prometa UN
Prometna tehnologija in transportna
logistika VS
Navtika VS
Ladijsko strojništvo VS
FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO
IN INFORMATIKO
Računalništvo in informatika UN
Računalništvo in informatika VS
- Ljubljana
- Seţana
FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO
IN FAKULTETA ZA MATEMATIKO
IN FIZIKO
Računalništvo in matematika UN
FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO
Socialno delo UN
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
Strojništvo UN
Strojništvo VS
- Ljubljana
- Novo mesto
- Portoroţ
- Nova Gorica
- Celje

Redni

Izredni

34

-

15
16

-

3

-

9

-

5

-

2
2

-

20

-

8
5
3
2
2

-

23

5

5
5
2
5
6

2
3

23

5

4
3

-

2

-

3
6
2
3

1
2
1
1

14

7

3

1

6

4

3
2

1
1

19

3

9

-

7
3

2
1

3

-

3
5
5
36
15

7
-

15
3
3
-

3
2
2

VPISNA MESTA ZA SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA DRŢAVLJANSTVA IN TUJCE
(DRŢAVLJANE DRŢAV NEČLANIC EVROPSKE UNIJE) NA UNIVERZI V LJUBLJANI
(nadaljevanje)
(točka XI splošnega dela Razpisa za vpis)
VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
FAKULTETA ZA ŠPORT
Kineziologija UN
Športna rekreacija UN
Športna vzgoja UN
Športno treniranje UN
FAKULTETA ZA UPRAVO
Uprava UN
Upravna informatika UN
Uprava - VS
- Ljubljana
- Ţalec
- Seţana
- študijska središča
FU in FRI
Upravna informatika UN
FILOZOFSKA FAKULTETA
UN enopredmetni programi
Anglistika
Antični in humanistični študiji
Arheologija
Bibliotekarstvo in informatika
Etnologija in kulturna antropologija
Filozofija
Francistika z romanistiko
Geografija
Germanistika
Japonologija
Medjezikovno posredovanje
- usmeritev slovenščina-angleščinanemščina
- usmeritev slovenščina-angleščinafrancoščina
- usmeritev slovenščina-angleščinaitalijanščina
Muzikologija
Pedagogika in andragogika
Primerjalna knjiţevnost in literarna teorija
Psihologija
Sinologija
Slovenistika
Sociologija kulture
Umetnostna zgodovina
Zahodnoslovanski študiji
Zgodovina
UN dvopredmetni programi
Anglistika
Bohemistika
Filozofija
Francistika
Geografija
Grški jezik, knjiţevnost in kultura
Italijanski jezik in knjiţevnost
Japonologija
Juţnoslovanski študiji
Kulture Vzhodne Azije
Latinski jezik, knjiţevnost in kultura
Nemcistika
Pedagogika in andragogika
Polonistika
Primerjalna knjiţevnost in literarna teorija
Primerjalno jezikoslovje
Primerjalno slovansko jezikoslovje
Rusistika

Redni

Izredni

6
2
4
33
12
4

10
2
4
4
32
10
-

11
3
3
4
4
77
46
3
1
2
3
3
2
1
3
2
2

10
12
-

2

-

1

-

1

-

2
3
1
3
2
3
2
2
2
31
3
2
4
3
3
1
3
1
2
2
1
3
2
2
3
3
1
2

-

VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
Slovakistika
Slovenistika
Sociologija
Splošno jezikoslovje
Španski jezik in knjiţevnost
Umetnostna zgodovina
Zgodovina
MEDICINSKA FAKULTETA
Medicina - enoviti magistrski študijski
program
Dentalna medicina - enoviti magistrski
študijski program
NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA
FAKULTETA
Geologija UN
Geotehnologija in rudarstvo UN
Gospodarsko geoinţenirstvo UN
Geotehnologija in rudarstvo VS
Inţenirstvo materialov UN
Metalurške tehnologije VS
Načrtovanje tekstilij in oblačil UN
Grafične in interaktivne komunikacije UN
Oblikovanje tekstilij in oblačil UN
Proizvodnja tekstilij in oblačil VS
Grafična in medijska tehnika VS
NTF – ODDELEK ZA
GEOTEHNOLOGIJO IN
RUDARSTVO in EF
Gospodarsko geoinţenirstvo UN
PEDAGOŠKA FAKULTETA
Razredni pouk UN
Socialna pedagogika UN
Specialna in rehabilitacijska pedagogika
UN
Logopedija in surdopedagogika UN
Dvopredmetni učitelj UN
- Biologija – Gospodinjstvo
- Biologija – Kemija
- Fizika – Kemija
- Fizika – Matematika
- Fizika – Računalništvo
- Fizika – Tehnika
- Gospodinjstvo – Kemija
- Gospodinjstvo – Tehnika
- Matematika – Tehnika
- Matematika – Računalništvo
- Računalništvo – Tehnika
Likovna pedagogika UN
Predšolska vzgoja VS
PRAVNA FAKULTETA
Pravo UN
TEOLOŠKA FAKULTETA
Teologija – enoviti magistrski program
Teološke in religijske študije UN
- Ljubljana
- Maribor
Teološke študije – dvopredmetni UN
program
- Ljubljana
Teološke študije – skupni UN
dvopredmetni program
- Maribor

Redni

Izredni

2
3
5
3
2
2
4
4

-

2

-

2

-

31

2

3
2
2
2
3
3
3
3
2
5
3

2

2

-

2
34
7
2

-

2

-

1

-

2
2
1
2
1
1
1
1
1
3
1
2
4
5
5
11
3

5
5
4
1

3
3

1
1

2

1

2

1

VPISNA MESTA ZA SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA DRŢAVLJANSTVA IN TUJCE
(DRŢAVLJANE DRŢAV NEČLANIC EVROPSKE UNIJE) NA UNIVERZI V LJUBLJANI
(nadaljevanje)
(točka XI splošnega dela Razpisa za vpis)
VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
VETERINARSKA FAKULTETA
Veterinarstvo - enoviti magistrski
študijski program
ZDRAVSTVENA FAKULTETA
Babištvo VS
Delovna terapija VS

Redni

Izredni

3

-

3

-

23
2
3

6
-

VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
Fizioterapija VS
Laboratorijska zobna protetika VS
Ortotika in protetika VS
Radiološka tehnologija VS
Sanitarno inţenirstvo UN
Zdravstvena nega VS

Redni

Izredni

3
2
2
3
2
6

6

UNIVERZA V MARIBORU
Preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti članic Univerze v Mariboru v prvem prijavnem
roku
Visokošolski zavod – program

Datum preizkusa

Fakulteta za gradbeništvo – Arhitektura
Pedagoška fakulteta – Glasbena pedagogika
Pedagoška fakulteta – Likovna pedagogika
Pedagoška fakulteta – Razredni pouk
Pedagoška fakulteta – Predšolska vzgoja
Pedagoška fakulteta – Športno treniranje

28. 6. 2010
28. ali 29. 6. 2010
28. ali 30. 6. 2010
1. ali 2. 7. 2010
30. 6. ali 1. 7. 2010
28. ali 29. 6. 2010

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

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

EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA
Razlagova 14, 2000 Maribor
Tel.: (02) 229-00-00
Spletna stran: www.epf.uni-mb.si
Informativno mesto: Razlagova 14, tel.(02) 229-02-09 univerzitetni
študij in (02) 229-02-03 visokošolski strokovni
študij.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
EKONOMSKE IN POSLOVNE VEDE

PRVE

STOPNJE

Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov) in obsega 180 kreditnih točk po
ECTS.
Študijske usmeritve
Študijski program ima naslednje usmeritve: Ekonomija, Elektronsko
poslovanje, Finance in bančništvo, Management in organizacija
poslovanja, Marketing, Mednarodna poslovna ekonomija, Podjetništvo,
Računovodstvo, revizija in davščine.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Ekonomske in poslovne vede se lahko
vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov: matematika,
tuji jezik, geografija, sociologija, zgodovina, psihologija, ekonomija;
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat ţe opravil pri
poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

Datum preizkusa
8. 9. 2010
9. 9. 2010
10. 9. 2010
9. 9. 2010
9. 9. 2010
9. 9. 2010
kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letnik
uspeh pri maturitetnem predmetu

20 % točk,
40 % točk,
40 % točk.

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

Redni

Izredni

350

70

PROGRAM

PRVE

Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov) in obsega 180 kreditnih točk po
ECTS.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

Študijske usmeritve
Študijski program Poslovna ekonomija ima naslednje usmeritve:
Ekonomika in upravljanje javnega sektorja, Management z dvema
moduloma: Splošni management in Informacijski management,
Marketing, Mednarodni management z dvema moduloma: Mednarodno
poslovanje in Poslovna logistika ter Podjetništvo, Poslovne finance in
bančništvo, Računovodstvo in davščine, Turizem.

kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Poslovna ekonomija se
lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem
srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.

60 % točk,
40 % točk;

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

Vpisna mesta

kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu,
poklicni maturi oziroma splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letnik

Poslovna ekonomija VS (3. letnik) – program prve stopnje

60 % točk,
40 % točk.

Izredni študij
Visokošolski strokovni program fakulteta izvaja kot redni in izredni
študij. Izredni študij je organiziran na sedeţu fakultete, če je vpisanih v
1. letnik oziroma na posamezno smer v višjih letnikih najmanj 15
študentov.
Kandidati za izredni študij ali podjetja (plačniki študija) morajo pred
vpisom nakazati na račun 01100-6090124275 prispevek za kritje
stroškov študija za eno študijsko leto.
Vpisna mesta
Poslovna ekonomija – visokošolski strokovni
program

Redni

Izredni

350

70

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE - PROGRAM PRVE
STOPNJE
VPIS V 2. LETNIK
Za vpis v 2. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na
Ekonomsko-poslovno fakulteto od 1. do 17. septembra 2010.
Usmeritve študija
Ekonomika in upravljanje javnega sektorja, Management z dvema moduloma:
Splošni management in Informacijski management, Marketing, Mednarodni
management z dvema moduloma: Mednarodno poslovanje in Poslovna logistika
ter Podjetništvo, Poslovne finance in bančništvo, Računovodstvo in davščine,
Turizem.
Vpisni pogoji
Študent, ki je diplomiral na višješolskem študijskem programu (ki je bil sprejet
po 1. 1. 1994) z ustreznega študijskega področja (ekonomske, poslovne, upravne,
pravne in druţboslovne vede) iz drugih visokošolskih zavodov, se lahko vpiše v
2. letnik visokošolskega študijskega programa Poslovna ekonomija na izbrano
študijsko usmeritev. Morebitne dodatne študijske obveznosti iz 1. letnika tega
študijskega programa predpiše študentu komisija za študijske zadeve EPF na
osnovi primerjave predmetnika s predmetnikom višje šole, na kateri je
diplomiral. K pisni vlogi za prepis v študijski program mora študent predloţiti
uradni izpis iz dosedanjega študijskega programa in potrdilo o izpolnjenih vseh
obveznostih na dosedanjem študiju.
Izredni študij
Izredni študij se izvaja na sedeţu fakultete.
Študij se bo izvajal, če se bo na usmeritev vpisalo najmanj 15 študentov.
Vpisna mesta
Poslovna ekonomija VS (2. letnik) – program prve stopnje

Redni
20

Izredni
20

VPIS V 3. LETNIK
Za vpis v 3. letnik (ustrezne usmeritve) se kandidati prijavijo z obrazcem
Prijava za vpis v študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante
oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na
Ekonomsko-poslovno fakulteto od 1. do 17. septembra 2010.
Usmeritve študija
Ekonomika in upravljanje javnega sektorja, Management z dvema moduloma:
Splošni management in Informacijski management, Marketing, Mednarodni
management z dvema moduloma: Mednarodno poslovanje in Poslovna logistika
ter Podjetništvo, Poslovne finance in bančništvo, Računovodstvo in davščine,
Turizem
Vpisni pogoji
Diplomant, ki je diplomiral na višješolskem študijskem programu s področja
ekonomskih, poslovnih, upravnih, pravnih in druţboslovnih ved, ki je bil sprejet
pred letom 1994, se lahko vpiše na študij ustrezne usmeritve v 3. letnik
visokošolskega strokovnega programa. Do zaključka študija mora opraviti izpite
pri treh usmeritvenih predmetih iz 2. letnika in predpisane študijske obveznosti v
3. letniku na izbrani usmeritvi študija. Če se ţeli vpisati na drugo usmeritev, ki ni
identična s smerjo višješolskega študija, na katero je bil vpisan, mu določi
fakulteta dodatne študijske obveznosti iz 2. letnika (preizkusi znanja iz temeljnih
predmetov usmeritve v 2. letniku ter enega izbirnega predmeta), ki jih mora
opraviti do zaključka študija. K pisni vlogi za vpis v študijski program mora
študent predloţiti uradni izpis o opravljenih študijskih obveznostih iz
dosedanjega programa.
Fakulteta organizira študij na sedeţu fakultete v Mariboru.
Študij se bo izvajal, če se bo vpisalo na smer najmanj 15 študentov.

Redni
20

Izredni
20

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

60 % točk,
40 % točk;

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

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Izredni študij
Center za izredni študij je na sedeţu fakultete v Mariboru, Smetanova
17, tel. (02) 220-70-07. Študij bo organiziran, če bo prijavljenih vsaj 30
kandidatov.
Vpisna mesta
Elektrotehnika – univerzitetni program
Računalništvo in informacijske tehnologije –
univerzitetni program
Informatika in tehnologije komuniciranja –
univerzitetni program
Telekomunikacije – univerzitetni program
Medijske komunikacije – univerzitetni program

Redni
100

Izredni
-

100

-

100

-

40
60

40

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
VPIS V 2. LETNIK (REDNI ŠTUDIJ) – PROGRAMI PRVE STOPNJE
Za vpis v 2. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za elektrotehniko, računalništvo in informatiko od 1. do 17. septembra 2010.
Diplomanti višješolskega strokovnega študija, ki so končali izobraţevanje za
pridobitev višješolske strokovne izobrazbe po programih Elektronika,
Elektroenergetika, Telekomunikacije, Mehatronika, Informatika, Multimediji ali
po sorodnem programu s področja tehniških ali naravoslovno-matematičnih ved
po Zakonu o višjem strokovnem izobraţevanju in dosegli povprečno oceno
opravljenih obveznosti najmanj 8 ter izpolnjujejo pogoje za vpis v študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, lahko nadaljujejo izobraţevanje
za pridobitev univerzitetne izobrazbe tako, da se vpišejo v 2. letnik ustreznega
univerzitetnega programa. Glede na zaključen višješolski strokovni program in
izbran univerzitetni program morajo opraviti predpisane diferencialne predmete
iz 1. letnika, nekatere obveznosti na univerzitetnem programu pa se jim priznajo.
Iz višješolskih strokovnih programov Elektronika, Telekomunikacije in
Mehatronika so mogoči prehodi na univerzitetne programe Elektrotehnika,
Telekomunikacije in Medijske komunikacije, iz višješolskega strokovnega
programa Elektroenergetika na univerzitetna programa Elektrotehnika in
Telekomunikacije, iz višješolskega strokovnega programa Informatika na
univerzitetne programe Računalništvo in informacijske tehnologije, Informatika
in tehnologije komuniciranja, Telekomunikacije in Medijske komunikacije, iz
višješolskega strokovnega programa Multimediji pa na univerzitetni program
Medijske komunikacije.
Diplomantom drugih višješolskih strokovnih študijskih programov Komisija za
študijske zadeve FERI na osnovi predmetnika z zaključenega programa višje
strokovne šole določi, katere diferencialne izpite iz 1. letnika morajo opraviti in
katere obveznosti na univerzitetnem študijskem programu se jim deloma ali v
celoti priznajo.
Vpisna mesta
Redni
Elektrotehnika UN (2. letnik) – program prve stopnje
15
Telekomunikacije UN (2. letnik) – program prve
15
stopnje
Računalništvo in informacijske tehnologije UN (2.
15
letnik) – program prve stopnje
Informatika in tehnologije komuniciranja UN (2.
15
letnik) – program prve stopnje
Redni
Medijske komunikacije UN
Število vpisnih mest za redni študij
(2. letnik) – program prve
je omejeno s številom vpisnih mest v
stopnje
1. letnik navedenega programa

Izredni
Izredni
10

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI PRVE
STOPNJE
ELEKTROTEHNIKA
RAČUNALNIŠTVO IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE
INFORMATIKA IN TEHNOLOGIJE KOMUNICIRANJA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov) in obsega 180 kreditnih točk po
ECTS.
Smeri študija
Na visokošolskem strokovnem študijskem programu Elektrotehnika je
1. letnik enoten, v 2. letniku kandidati izberejo eno od štirih smeri:
Avtomatika in robotika, Elektronika, Močnostna elektrotehnika,
Telekomunikacije.

Visokošolski strokovni študijski program
informacijske tehnologije je enoten (nima smeri).

Računalništvo

in

Na visokošolskem strokovnem študijskem programu Informatika in
tehnologije komuniciranja sta prva dva letnika enotna, v 3. letniku
kandidati izberejo eno od treh smeri: Sistemska podpora informatiki in
tehnologijam komuniciranja, Razvoj informacijskih sistemov,
Tehnologije multimedijskega komuniciranja.
Vpisni pogoji
V visokošolske strokovne študijske programe Elektrotehnika,
Računalništvo in informacijske tehnologije ter Informatika in
tehnologije komuniciranja se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit
v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali
splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu,
poklicni maturi oziroma splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Izredni študij
Center za izredni študij je na sedeţu fakultete v Mariboru, Smetanova
17, tel. (02) 220-70-07. Študij na posameznem programu bo
organiziran, če bo prijavljenih vsaj 30 kandidatov.
Vpisna mesta
Redni

Izredni

Elektrotehnika – visokošolski strokovni program

180

40

Računalništvo in informacijske tehnologije –
visokošolski strokovni program

120

40

Informatika in tehnologije komuniciranja –
visokošolski strokovni program

120

40

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE (REDNI ALI
IZREDNI ŠTUDIJ) – PROGRAMI PRVE STOPNJE
VPIS V 2. LETNIK
Za vpis v 2. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za elektrotehniko, računalništvo in informatiko od 1. do 17. septembra 2010.
Vpisni pogoji
Diplomanti višješolskega strokovnega študija, ki so končali izobraţevanje za
pridobitev višješolske strokovne izobrazbe po programih Elektronika,
Elektroenergetika, Telekomunikacije, Mehatronika, Informatika ali po sorodnem
programu s področja tehniških ved po Zakonu o višjem strokovnem
izobraţevanju in dosegli povprečno oceno opravljenih obveznosti najmanj 8 ter
izpolnjujejo pogoje za vpis v študijski program za pridobitev visoke strokovne
izobrazbe, lahko nadaljujejo izobraţevanje tako, da se vpišejo v 2. letnik
ustreznega visokošolskega strokovnega programa. Glede na zaključen višješolski
strokovni program in izbran visokošolski strokovni program morajo opraviti
predpisane diferencialne predmete iz 1. letnika, nekatere obveznosti na
visokošolskem programu pa se jim priznajo.
Iz višješolskih strokovnih programov Elektronika, Elektroenergetika,
Telekomunikacije in Mehatronika je mogoč prehod na visokošolski strokovni
program Elektrotehnika, iz višješolskega strokovnega programa Informatika pa
na visokošolska strokovna programa Računalništvo in informacijske tehnologije
ter Informatika in tehnologije komuniciranja.
Diplomantom drugih višješolskih strokovnih študijskih programov Komisija za
študijske zadeve FERI na osnovi predmetnika z zaključenega programa višje
strokovne šole določi, katere diferencialne izpite iz 1. letnika morajo opraviti in
katere obveznosti na visokošolskem strokovnem študijskem programu se jim
deloma ali v celoti priznajo.
Vpisna mesta
Redni

Izredni

Elektrotehnika VS (2. letnik) – program prve stopnje

20

10

Računalništvo in informacijske tehnologije VS (2. letnik)
– program prve stopnje

20

10

Informatika in tehnologije komuniciranja VS (2. letnik) –
program prve stopnje

20

10

Diplomanti višješolskega strokovnega študija, ki so končali izobraţevanje za
pridobitev višješolske strokovne izobrazbe po programih Elektronika,
Elektroenergetika, Telekomunikacije, Mehatronika ali po sorodnem programu s
področja tehniških ved po Zakonu o višjem strokovnem izobraţevanju in dosegli
povprečno oceno opravljenih obveznosti najmanj 8 ter izpolnjujejo pogoje za
vpis v študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, lahko nadaljujejo
izobraţevanje za pridobitev univerzitetne izobrazbe tako, da se vpišejo v 2.
letnik univerzitetnega programa Gospodarsko inţenirstvo – smer elektrotehnika.

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

Diplomantom drugih višješolskih strokovnih študijskih programov Komisija za
študijske zadeve FERI na osnovi predmetnika z zaključenega programa višje
strokovne šole določi, katere diferencialne izpite iz 1. letnika morajo opraviti in
katere obveznosti na univerzitetnem študijskem programu se jim deloma ali v
celoti priznajo.

Informativna mesta: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in
informatiko, Maribor, Smetanova 17,
Fakulteta za gradbeništvo, Maribor, Smetanova 17,
Vpisna mesta
Fakulteta za strojništvo, Maribor, Smetanova
17.
Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor, Fakulteta za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko Maribor, Fakulteta za gradbeništvo
Maribor ter Fakulteta za strojništvo Maribor razpisujejo
interdisciplinarni univerzitetni študijski program prve stopnje
Gospodarsko inţenirstvo.
Namenjen je izobraţevanju gospodarskih inţenirjev, ki bodo
usposobljeni za izvajanje strokovnih, razvojnih in vodstvenih opravil, ki
zahtevajo tehniška, tehnološka in ekonomska znanja, zdruţena z znanji
organizacije in informatike.
Smeri študija
– Elektrotehnika,
– Gradbeništvo,
– Strojništvo.
Kandidati morajo v prijavi navesti smer študija!
INTERDISCIPLINARNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE GOSPODARSKO INŢENIRSTVO - SMER
ELEKTROTEHNIKA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov) in obsega 180 kreditnih točk po
ECTS.
Vpisni pogoji
V interdisciplinarni univerzitetni študijski program Gospodarsko
inţenirstvo - smer elektrotehnika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani
predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat ţe opravil pri
poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.
Kandidatom s poklicno maturo se priporoča, da opravijo izpit iz enega
od maturitetnih predmetov: matematika, tuj jezik, elektrotehnika,
računalništvo, fizika ali mehanika.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

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

Vpisna mesta
Gospodarsko inţenirstvo – smer elektrotehnika –
univerzitetni program

Redni

Izredni

40

-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE (REDNI ŠTUDIJ) –
PROGRAM PRVE STOPNJE
VPIS V 2. LETNIK
Za vpis v 2. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za elektrotehniko, računalništvo in informatiko od 1. do 17. septembra 2010.

Gospodarsko inţenirstvo – smer elektrotehnika UN (2.
letnik) – program prve stopnje

Redni

Izredni

5

-

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

60 % točk,
40 % točk;

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

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Gospodarsko inţenirstvo – smer gradbeništvo –
univerzitetni program

Redni

Izredni

50

-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE (REDNI ŠTUDIJ) –
PROGRAM PRVE STOPNJE
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Za vpis v 2. ali 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za gradbeništvo od 1. do 17. septembra 2010.
Prehodi med programi so mogoči znotraj univerzitetnih programov I. stopnje FG
in drugih fakultet skladno z Zakonom o visokem šolstvu, Merili za prehode med
študijskimi programi in drugimi predpisi. Pri prehodu v dodiplomski
univerzitetni študijski program GING-G (po Bolonjski deklaraciji) iz drugih
študijskih programov mora kandidat upoštevati pravila, ki veljajo za način
študija, za katerega se ţeli vpisati (število vpisnih mest, idr.). Za prehod med
študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraţevanja po študijskem
programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraţevanja po novem
študijskem programu.
Prehodi so objavljeni v Vlogi za akreditacijo univerzitetnega študijskega
programa
GING-smer
Gradbeništvo
na
spletni
strani
fakultete
http://www.fg.uni-mb.si/UserFiles/51/File/Obrazec%202_UNGING_maj09(1).pdf. (točka 4.10).
Pogoje prehoda in obveznosti, ki jih mora opraviti kandidat, določi Komisija za
študijske zadeve fakultete.
Prehod z višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994, ter z
višješolskih programov po Zakonu o poklicnem in strokovnem usposabljanju na
dodiplomski univerzitetni študijski program Gospodarsko inţenirstvo – smer
gradbeništvo ni mogoč.

Vpisna mesta
Gospodarsko inţenirstvo – smer gradbeništvo UN (2. in 3.
letnik) – program prve stopnje

Redni

Izredni

20

-

INTERDISCIPLINARNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE
GOSPODARSKO INŢENIRSTVO - SMER STROJNIŠTVO
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa) in obsega 180
kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V interdisciplinarni univerzitetni študijski program Gospodarsko
inţenirstvo - smer strojništvo se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov: kemija,
matematika, fizika, računalništvo ali tuj jezik; izbrani predmet ne
sme biti predmet, ki ga je kandidat ţe opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

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

Vpisna mesta
Gospodarsko inţenirstvo – smer strojništvo –
univerzitetni program

Redni

Izredni

40

-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE
STOPNJE
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Za vpis v 2. ali 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za strojništvo od 1. do 17. septembra 2010.
Prehodi med programi so mogoči znotraj univerzitetnih programov prve stopnje
FS in drugih fakultet skladno z Zakonom o visokem šolstvu, Meril za prehode
med študijskimi programi in drugimi predpisi. Študentje, vpisani pred uvedbo
novih študijskih programov za pridobitev izobrazbe, ki imajo pravico do
ponavljanja, in zaradi postopnega uvajanja novih študijskih programov ne
morejo ponavljati letnika po programu, v katerega so se vpisali, preidejo v nov
program pod enakimi pogoji kot študenti novih programov.
Prehod z univerzitetnih študijskih programov (pred sprejetjem Zakona o
visokem šolstvu leta 2004) in z (bolonjskih) univerzitetnih programov prve
stopnje
Študentom univerzitetnih študijskih programov FS ter sorodnih univerzitetnih
študijskih programov prve stopnje s področja tehniških in naravoslovnomatematičnih ved (bolonjskih in tistih, sprejetih pred Zakonom o visokem
šolstvu iz leta 2004), ki izpolnjujejo pogoje za vpis, Komisija za študijske zadeve
določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če ţelijo diplomirati v
novem programu.
Prehod z visokošolskih strokovnih študijskih programov (pred sprejetjem
Zakona o visokem šolstvu leta 2004) in z (bolonjskih) visokošolskih
strokovnih programov prve stopnje
Študentom visokošolskih strokovnih študijskih programov FS ter sorodnih
visokošolskih strokovnih programov prve stopnje s področja tehniških in
naravoslovno-matematičnih ved (bolonjskih in tistih, sprejetih pred Zakonom o
visokem šolstvu iz leta 2004), ki izpolnjujejo pogoje za vpis, Komisija za
študijske zadeve določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če ţelijo
diplomirati v novem programu.
Prehod z višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994
Diplomanti višješolskih programov tehnične, ekonomske, druţboslovne,
multimedijske usmeritve, sprejetih pred letom 1994, se lahko vpišejo v 2. letnik
dodiplomskega univerzitetnega študijskega programa prve stopnje GING-S, če
so na višješolskih študijskih programih dosegli povprečno oceno najmanj 8 ter
izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski program. Komisija za
študijske zadeve kandidatom določi manjkajoče obveznosti (do največ 60

ECTS), ki jih morajo opraviti, če ţelijo diplomirati v novem programu. Na
osnovi predmetnika višje strokovne šole se jim bodo predmeti podobnih vsebin v
celoti ali delno priznali.
Prehod z višješolskih strokovnih študijskih programov po Zakonu o
poklicnem in strokovnem izobraţevanju
Diplomanti višješolskega strokovnega študija po Zakonu o višjem strokovnem
izobraţevanju se lahko vpišejo v 2. letnik univerzitetnega študijskega programa
prve stopnje, če izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski program.
Komisija za študijske zadeve FS jim določi diferencialne izpite iz znanj, ki jih
niso pridobili v predhodnih študijskih programih, in jih morajo opraviti pred
vpisom v 3. letnik.
Vpisna mesta
Gospodarsko inţenirstvo – smer strojništvo UN (2. letnik)
– program prve stopnje
Gospodarsko inţenirstvo – smer strojništvo UN (3. letnik)
– program prve stopnje

Redni

Izredni

15

-

15

-

FAKULTETA ZA ENERGETIKO
Hočevarjev trg 1, 8270 Krško
Enota Velenje: Trg mladosti 2, 3220 Velenje
Spletna stran: www.fe.uni-mb.si
Informativni mesti: Krško, Hočevarjev trg 1, tel. (07) 620-22-16,
Enota Velenje, Trg mladosti 2, tel. (03) 898-6420.
Fakulteta izvaja univerzitetni študijski program prve stopnje Energetika
in visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Energetika.
UNIVERZITETNI
ENERGETIKA

ŠTUDIJSKI

PROGRAM

PRVE

STOPNJE

Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa) in obsega 180
kreditnih točk po ECTS.
Smeri študija
Učne enote, ki sestavljajo program, se delijo na obvezne in izbirne.
Obvezni predmeti so skupni za vse študente in jih poslušajo v 1. in 2.
letniku ter v zimskem semestru 3. letnika. Zadnji, šesti, semester
sestavijo študenti sami in sicer izberejo dva izbirna predmeta iz nabora
26 izbirnih predmetov ter dva modula iz nabora 10 modulov. Študenti
izbirajo med naslednjimi moduli: Hidroenergetski modul 1,
Hidroenergetski modul 2, Termoenergetski modul 1, Termoenergetski
modul 2, Jedrski energetski modul 1, Jedrski energetski modul 2,
Ekološki modul, Alternativni viri energije 1, Alternativni viri energije
2, Alternativni viri energije 3.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Energetika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov: matematika,
tuj jezik, elektrotehnika, računalništvo, fizika ali mehanika; izbrani
predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat ţe opravil pri
poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

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

Redni in izredni študij
Fakulteta bo v študijskem letu 2010/2011 izvajala redni študij v Krškem
in enoti v Velenju. Najmanjše število vpisanih študentov, za katere se
bo redni študij na navedenih lokacijah še izvajal, je 20 v Krškem in 20 v
Velenju. Če se bo v posamezni enoti vpisalo manj kot 20 študentov, se
bo redni študij izvajal na lokaciji, kamor bo gravitirala večina vpisanih
rednih študentov.

Fakulteta bo v študijskem letu 2010/2011 izvajala izredni študij v
Krškem in enoti v Velenju. Če se v izredni študijski program vpiše
manj kot 20 študentov na posamezni lokaciji, se študij izvaja v
mentorski obliki, če pa se vpiše manj kot 10 študentov na posamezni
lokaciji, se študij na tisti lokaciji ne izvaja.
Višina prispevka za izredni študij bo določena in objavljena konec
avgusta 2010.
Vpisna mesta
Energetika – univerzitetni program

Redni

Izredni

80

80

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 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za energetiko od 1. do 17. septembra 2010.
1. Prehodi iz univerzitetnih študijskih programov (pred sprejetjem ZVIS
leta 2004) in iz (bolonjskih) univerzitetnih študijskih programov prve
stopnje
Študenti sorodnih UN programov tehničnega in naravoslovnega strokovnega
področja (energetika, strojništvo, elektrotehnika, računalništvo, gradbeništvo,
vodarstvo, komunalno inţenirstvo, fizika, matematika, kemija, varstvo okolja in
komunala,
mehatronika,
elektronika,
informatika,
telekomunikacije,
elektroenergetika, rudarstvo in geotehnologija, kmetijstvo oziroma katerikoli
študijski program, primerljiv z naštetimi), ki izpolnjujejo pogoje za vpis v
predlagani študijski program, lahko na podlagi predloţenih dokazil preidejo v
ustrezni letnik. Določijo se manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če
ţelijo diplomirati v novem programu.
2. Prehodi iz visokošolskih strokovnih študijskih programov (pred
sprejetjem ZVIS leta 2004) in iz (bolonjskih) visokošolskih strokovnih
študijskih programov prve stopnje
Študenti sorodnih visokošolskih strokovnih študijskih programov tehničnega in
naravoslovnega strokovnega področja (energetika, strojništvo, elektrotehnika,
računalništvo, gradbeništvo, vodarstvo, komunalno inţenirstvo, fizika,
matematika, kemija, varstvo okolja in komunala, mehatronika, elektronika,
informatika, telekomunikacije, elektroenergetika, rudarstvo in geotehnologija,
kmetijstvo oziroma katerikoli študijski program, primerljiv z naštetimi), ki
izpolnjujejo pogoje za vpis v predlagani študijski program, lahko na podlagi
predloţenih dokazil preidejo v ustrezni letnik. Določijo se jim manjkajoče
obveznosti, ki jih morajo opraviti, če ţeli diplomirati v novem programu.
3. Prehodi iz višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994
Diplomanti višješolskih programov sprejetih pred letom 1994 iz sorodnih
študijskih področij (energetika, strojništvo, elektrotehnika, računalništvo,
gradbeništvo, vodarstvo, komunalno inţenirstvo, fizika, matematika, kemija,
varstvo okolja in komunala, mehatronika, elektronika, informatika,
telekomunikacije, elektroenergetika, rudarstvo in geotehnologija, kmetijstvo oz.
katerikoli študijski program, primerljiv z naštetimi) in imajo 3 leta delovnih
izkušenj ter izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski program lahko
preidejo v 3. letnik. Do diplomiranja morajo opraviti diferencialne izpite.
4. Prehodi iz višješolskih strokovnih programov po Zakonu o poklicnem in
strokovnem izobraţevanju
Prehod v drugi letnik univerzitetnega študijskega programa je mogoč tudi za
diplomante višješolskih strokovnih programov (Zakon o poklicnem in
strokovnem izobraţevanju) iz sorodnih študijskih področij (energetika,
strojništvo, elektrotehnika, računalništvo, gradbeništvo, vodarstvo, komunalno
inţenirstvo, fizika, matematika, kemija, varstvo okolja in komunala,
mehatronika, elektronika, informatika, telekomunikacije, elektroenergetika,
rudarstvo in geotehnologija, kmetijstvo oz. katerikoli študijski program,
primerljiv z naštetimi), če izpolnjujejo pogoje za vpis v predlagani študijski
program. Do vpisa v 3. letnik morajo opraviti diferencialne izpite.
O natančnih in konkretnih pogojih za prehode med študijskimi programi bo na
osnovi ZVIS in Statuta Univerze v Mariboru ter v skladu z merili, ki jih bo
določil Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo na predlog Komisije za
študijske zadeve, odločal Senat Fakultete za energetiko.
Če bo kandidatov več kot razpisanih mest, bodo kandidati izbrani glede na uspeh
v predhodnem študiju (povprečna ocena izpitov 80 %, ocena diplomskega dela
20 %).
Višina prispevka za izredni študij bo določena in objavljena konec avgusta 2010.
Vpisna mesta
Energetika UN (2. letnik) – program prve stopnje
Energetika UN (3. letnik) – program prve stopnje

Redni
10
10

Izredni
20
20

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI
STOPNJE ENERGETIKA

ŠTUDIJSKI

PROGRAM

PRVE

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

60 % točk,
40 % točk.

Redni in izredni študij
Fakulteta bo v študijskem letu 2010/2011 izvajala redni študij v Krškem
in enoti v Velenju. Najmanjše število vpisanih študentov, za katere se
bo redni študij na navedenih lokacijah še izvajal, je 20 v Krškem in 20 v
Velenju. Če se bo v posamezni enoti vpisalo manj kot 20 študentov, se
bo redni študij izvajal na lokaciji, kamor bo gravitirala večina vpisanih
rednih študentov.
Fakulteta bo v študijskem letu 2010/2011 izvajala izredni študij v
Krškem in enoti v Velenju. Če se v izredni študijski program vpiše
manj kot 20 študentov na posamezni lokaciji, se študij izvaja v
mentorski obliki, če pa se vpiše manj kot 10 študentov na posamezni
lokaciji, se študij na tisti lokaciji ne izvaja.
Višina prispevka za izredni študij bo določena in objavljena konec
avgusta 2010.
Vpisna mesta
Energetika – visokošolski strokovni program

Redni
100

Izredni
80

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 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za energetiko od 1. do 17. septembra 2010.
1. Prehodi iz visokošolskih strokovnih študijskih programov prve stopnje
(pred sprejetjem ZVIS leta 2004) in iz (bolonjskih) visokošolskih
strokovnih študijskih programov prve stopnje
Študentom visokošolskih strokovnih programov s področja energetike in
sorodnih visokošolskih programov prve stopnje (strojništvo, elektrotehnika,
računalništvo, gradbeništvo, vodarstvo, komunalno inţenirstvo, fizika,
matematika, kemija, varstvo okolja in komunala, mehatronika, elektronika,
informatika, telekomunikacije, elektroenergetika, rudarstvo in geotehnologija,
kmetijstvo oziroma katerikoli študijski program, primerljiv z naštetimi) se
določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če ţelijo diplomirati v
novem programu.
2. Prehodi iz univerzitetnih študijskih programov prve stopnje (pred
sprejetjem ZVIS leta 2004) in iz (bolonjskih) univerzitetnih študijskih
programov prve stopnje
Študentom univerzitetnega študijskega programa Fakultete za energetiko in
sorodnih univerzitetnih študijskih programov prve stopnje (strojništvo,
elektrotehnika, računalništvo, gradbeništvo, vodarstvo, komunalno inţenirstvo,
fizika, matematika, kemija, varstvo okolja in komunala, mehatronika,
elektronika, informatika, telekomunikacije, elektroenergetika, rudarstvo in
geotehnologija, kmetijstvo oziroma katerikoli študijski program, primerljiv z
naštetimi) se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če ţelijo
diplomirati v novem programu.
3. Prehodi med visokošolskimi strokovnimi programi prve stopnje in
višješolskimi programi sprejetimi pred letom 1994
Diplomanti višješolskih programov, sprejetih pred letom 1994 iz sorodnih
študijskih področij (strojništvo, elektrotehnika, računalništvo, gradbeništvo,

vodarstvo, komunalno inţenirstvo, fizika, matematika, kemija, varstvo okolja in
komunala,
mehatronika,
elektronika,
informatika,
telekomunikacije,
elektroenergetika, rudarstvo in geotehnologija, kmetijstvo oziroma katerikoli
študijski program, primerljiv z naštetimi), ki imajo 3 leta ustreznih delovnih
izkušenj, lahko preidejo v 3. letnik, pri čemer bodo morali opraviti diferencialne
izpite.
4. Prehodi med visokošolskimi strokovnimi programi prve stopnje in
višješolskimi programi po Zakonu o poklicnem in strokovnem
izobraţevanju
Prehod v drugi letnik visokošolskega strokovnega programa prve stopnje je
mogoč tudi za diplomante višješolskih študijskih programov (Zakon o poklicnem
in strokovnem izobraţevanju) iz sorodnih študijskih področij (strojništvo,
elektrotehnika, računalništvo, gradbeništvo, vodarstvo, komunalno inţenirstvo,
fizika, matematika, kemija, varstvo okolja in komunala, mehatronika,
elektronika, informatika, telekomunikacije, elektroenergetika, rudarstvo in
geotehnologija, kmetijstvo oziroma katerikoli študijski program, primerljiv z
naštetimi), če izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni študijski
program prve stopnje. Do vpisa v 3. letnik morajo opraviti diferencialne izpite.
O natančnih in konkretnih pogojih za prehode med študijskimi programi bo na
osnovi ZVIS in statuta Univerze v Mariboru ter v skladu z merili, ki jih bo
določil Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo, na predlog Komisije za
študijske zadeve odločal senat Fakultete za energetiko.
Če bo kandidatov več kot razpisanih mest, bodo kandidati izbrani glede na uspeh
v predhodnem študiju (povprečna ocena izpitov 80 %, ocena diplomskega dela
20 %).
Višina prispevka za izredni študij bo določena in objavljena konec avgusta 2010.
Vpisna mesta
Energetika VS (2. letnik) – program prve stopnje
Energetika VS (3. letnik) – program prve stopnje

Redni
10
10

Izredni
20
20

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO
Smetanova ul. 17, 2000 Maribor
Tel.: (02) 229-43-06
Spletna stran: www.fg.uni-mb.si
Informativno mesto: Smetanova ul. 17.

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

Redni
100
40

Izredni
20
20

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE (REDNI IN
IZREDNI ŠTUDIJ) – 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 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za gradbeništvo od 1. do 17. septembra 2010.
Prehodi med programi so mogoči znotraj programov prve univerzitetne stopnje
FG UM in drugih fakultet skladno z Zakonom o visokem šolstvu in Merili za
prehode med študijskimi programi. Ob spremembi študijskega programa mora
študent upoštevati pravila, ki veljajo za način študija, v katerega se ţeli vpisati,
kot so npr. število vpisnih mest, plačilo šolnine na izrednem študiju, kraj
izvajanja študijskega procesa idr.. Za prehod med študijskimi programi šteje
prenehanje študentovega izobraţevanja po študijskem programu, v katerega se je
vpisal, in nadaljevanje izobraţevanja po novem študijskem programu. Prehodi so
objavljeni v Vlogi za akreditacijo univerzitetnega študijskega programa
Gradbeništvo
na
spletni
strani
fakultete
http://www.fg.unimb.si/UserFiles/51/File/UN-G-I-Revised-SVS201206.pdf (točka 4.10) in v Vlogi
za akreditacijo univerzitetnega študijskega programa Prometno inţenirstvo na
spletni
strani
fakultete
http://www.fg.unimb.si/UserFiles/51/File/UN_P_I_v01[1].3_Revised.pdf (točka 4.10).
Pogoje prehoda in obveznosti, ki jih mora opraviti kandidat, določi Komisija za
študijske zadeve fakultete.

Fakulteta izvaja univerzitetne študijske programe prve stopnje
Gradbeništvo, Prometno inţenirstvo in Arhitektura ter visokošolska
strokovna študijska programa prve stopnje Gradbeništvo in Prometni
inţenirstvo.
Fakulteta izvaja tudi interdisciplinarni univerzitetni študijski program
prve stopnje Gospodarsko inţenirstvo - smer gradbeništvo. Vsi podatki
o tem študijskem programu so navedeni v posebnem sklopu tega
razpisa.
UNIVERZITETNA ŠTUDIJSKA PROGRAMA PRVE STOPNJE
GRADBENIŠTVO
PROMETNO INŢENIRSTVO

Prehod z višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994, ter z
višješolskih programov po Zakonu o poklicnem in strokovnem usposabljanju na
dodiplomska univerzitetna študijska programa Gradbeništvo in Prometno
inţenirstvo ni mogoč.
Vpisna mesta
Gradbeništvo UN (2. in 3. letnik) – program prve stopnje
Prometno inţenirstvo UN (2. in 3. letnik) – program prve
stopnje

UNIVERZITETNI
ARHITEKTURA

ŠTUDIJSKI

PROGRAM

Redni
20

Izredni
20

20

20

PRVE

STOPNJE

Trajanje študija

Trajanje študija

Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa) in obsega 180
kreditnih točk po ECTS.

Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa) in obsega 180
kreditnih točk po ECTS.

Vpisni pogoji

Vpisni pogoji
V univerzitetna študijska programa Gradbeništvo in Prometno
inţenirstvo se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz maturitetnega predmeta matematika oziroma tuj
jezik, če je matematiko ţe 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.

V univerzitetni študijski program Arhitektura se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz maturitetnega predmeta matematika oziroma tuj
jezik, če je matematiko ţe opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus nadarjenosti.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
uspeh pri preizkusu nadarjenosti
splošni uspeh pri splošni maturi
oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
kandidati iz točke b) izbrani glede na:
uspeh pri preizkusu nadarjenosti
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

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

Preizkus nadarjenosti
Preizkus nadarjenosti bo izveden s pisno oziroma z risarsko nalogo ter
kratkim intervjujem.
Preizkus v prvem prijavnem roku bo 28. junija 2010.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku še
prosta mesta, bo preizkus sposobnosti v drugem prijavnem roku 8.
septembra 2010.
Preizkus velja samo za tekoče študijsko leto.
Vpisna mesta
Arhitektura – univerzitetni program

Redni
80

Izredni
-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE (REDNI ŠTUDIJ) –
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 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za gradbeništvo do 8. marca 2010.
Prehodi med programi so mogoči skladno z Zakonom o visokem šolstvu in
Merili za prehode med študijskimi programi. Pri prehodu v dodiplomski
univerzitetni študijski program iz drugih študijskih programov mora kandidat
upoštevati pravila, ki veljajo za način študija, za katerega se ţeli vpisati (število
vpisnih mest, idr.). Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje
študentovega izobraţevanja po študijskem programu, v katerega se je vpisal, in
nadaljevanje izobraţevanja po novem študijskem programu. Prehodi so
objavljeni v Vlogi za akreditacijo univerzitetnega študijskega programa
Arhitektura
na
spletni
strani
fakultete
http://www.fg.unimb.si/UserFiles/51/File/obrazec%202%20%20ARHITEKTURA%20DODIPLOMSKI%2023_7_09(2).pdf (točka 4.10).
Pogoje prehoda in obveznosti, ki jih mora opraviti kandidat, določi Komisija za
študijske zadeve fakultete.
Prehodi iz visokošolskih strokovnih študijskih programov, z višješolskih
strokovnih programov izvajanih pred letom 1994, in z višješolskih programov po
Zakonu o poklicnem in strokovnem izobraţevanju na dodiplomski univerzitetni
študijski program Arhitektura niso moţni.
Vpisna mesta
Arhitektura UN (2. in 3. letnik) – program prve stopnje

Redni
20

Izredni
-

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

60 % točk,
40 % točk.

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

Redni

Izredni

80
40

20
-

60
40

40
-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE (REDNI IN
IZREDNI ŠTUDIJ) – PROGRAM PRVE STOPNJE
VPIS V 2. LETNIK
Za vpis v 2. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za gradbeništvo od 1. do 17. septembra 2010.
Prehodi so objavljeni v Vlogi za akreditacijo visokošolskega strokovnega
študijskega programa Gradbeništvo na spletni strani fakultete http://www.fg.unimb.si/UserFiles/51/File/Obrazec%20t.%202%20%20VS%20GRADBENITVO(1).pdf (točka 4.10) in v Vlogi za akreditacijo
visokošolskega strokovnega študijskega programa Prometno inţenirstvo na
spletni
strani
fakultete
http://www.fg.unimb.si/UserFiles/File/Obrazec%20t.%202_VSPROMETNO%20INENIRSTVO.pdf (točka 4.10).
Diplomanti višješolskih strokovnih študijskih programov po Zakonu o višjem
strokovnem izobraţevanju morajo imeti v skladu z Merili za prehode med
študijskimi programi povprečno oceno opravljenih obveznosti v višji strokovni
šoli najmanj 8.
V študijskem letu 2010/11 je moţen prehod samo v 2. letnik.
Vpisna mesta
Gradbeništvo VS (2. letnik) – program prve stopnje
Prometno inţenirstvo VS (2. letnik) – program prve
stopnje

Redni
20

Izredni
20

20

20

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO
TEHNOLOGIJO
Smetanova ul. 17, 2000 Maribor
Tel.: (02) 229-44-06
Spletna stran: atom.uni-mb.si
Informativno mesto: Smetanova ul. 17.
Fakulteta izvaja izobraţevanje za pridobitev univerzitetne izobrazbe po
študijskih programih prve stopnje Kemija in Kemijska tehnologija ter
izobraţevanje za pridobitev visoke strokovne izobrazbe po študijskem
programu Kemijska tehnologija.
UNIVERZITETNA ŠTUDIJSKA PROGRAMA PRVE STOPNJE
KEMIJA
KEMIJSKA TEHNOLOGIJA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa) in obsega 180
kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetna študijska programa Kemija in Kemijska tehnologija se
lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz maturitetnega predmeta matematika oziroma tuj
jezik, če je matematiko ţe opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

dodatne vaje in izpita iz predmetov Fizikalna kemija in Gradiva, strokovno
prakso in zagovor diplomskega dela.

kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

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

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Izredni študij
Izredni študij na obeh programih se bo izvajal, če bo vpisanih najmanj
15 kandidatov.
Vpisna mesta
Kemija – univerzitetni program
Kemijska tehnologija – univerzitetni program

Redni
30
100

Izredni
20
30

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – STARI PROGRAM
VPIS V 3. LETNIK
Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za kemijo in kemijsko tehnologijo od 1. do 17. septembra 2010.
Diplomanti, ki so končali izobraţevanje za pridobitev visoke strokovne
izobrazbe Kemijska tehnologija s povprečno oceno najmanj 8 ali izobraţevanje
za pridobitev višješolske izobrazbe Kemijska tehnologija ali sorodnih študijskih
področij pred letom 1994 s tremi leti delovnih izkušenj, lahko nadaljujejo
izobraţevanje v 3. letniku univerzitetnega študijskega programa Kemijska
tehnologija v skladu z merili za prehode med študijskimi programi. V tem
letniku morajo opraviti manjkajoče obveznosti 2. letnika.
Izredni študij se bo izvajal, če bo prijavljenih najmanj 15 kandidatov. Fakulteta
bo nadaljevala izobraţevanje za ţe vpisane študente in organizirala izredni
študij, če bo v program vpisanih vsaj 15 kandidatov.
Vpisna mesta
Kemijska tehnologija UN (3. letnik) – stari program

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI
STOPNJE KEMIJSKA TEHNOLOGIJA

Redni
15

PROGRAM

Izredni
-

PRVE

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

60 % točk,
40 % točk.

Izredni študij
Center za izredni študij je na sedeţu fakultete, telefon (02) 229-44-06.
Izredni študij bo organiziran, če bo vpisanih najmanj 10 kandidatov.

Izredni študij se bo izvajal, če bo prijavljenih najmanj 15 kandidatov. Fakulteta
bo nadaljevala izobraţevanje za ţe vpisane študente in organizirala izredni
študij, če bo v program vpisanih vsaj 15 kandidatov.
Vpisna mesta
Kemijska tehnologija VS (3. letnik) – stari program

Redni
15

Izredni
30

FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN
BIOSISTEMSKE VEDE
Pivola 10, 2311 Hoče
Tel.: (02) 320-90-00
Spletna stran: www.fk.uni-mb.si
Informativno mesto: Pivola 10, Hoče, tel. (02) 320-90-19.
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede bo v študijskem letu
2010/2011 izvajala na zgoraj navedenem naslovu:
univerzitetni študijski program prve stopnje Kmetijstvo,
visokošolske strokovne študijske programe prve stopnje:
Agronomija - okrasne rastline, zelenjava in poljščine, Biosistemsko
inţenirstvo, Ekološko kmetijstvo, Vinogradništvo, vinarstvo in
sadjarstvo ter Ţivinoreja.
V Murski Soboti na lokaciji Rakičan, Lendavska ul. 3, 9000 Murska
Sobota pa se bo v študijskem letu 2010/2011 izvajal visokošolski
strokovni študijski program prve stopnje Management v agroţivilstvu in
razvoj podeţelja.
UNIVERZITETNI
KMETIJSTVO

ŠTUDIJSKI

PROGRAM

PRVE

STOPNJE

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

60 % točk,
40 % točk;

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

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Kmetijstvo – univerzitetni program

Redni
40

Izredni
-

Vpisna mesta
Kemijska tehnologija – visokošolski strokovni
program

Redni

Izredni

100

30

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE (REDNI IN
IZREDNI ŠTUDIJ) – STARI PROGRAM
VPIS V 3. LETNIK
Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za kemijo in kemijsko tehnologijo od 1. do 17. septembra 2010.
Diplomanti višješolskega študija Kemijska tehnologija pred letom 1994 lahko
dokončajo program za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe, če opravijo

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI PRVE
STOPNJE
AGRONOMIJA - OKRASNE RASTLINE, ZELENJAVA IN
POLJŠČINE
BIOSISTEMSKO INŢENIRSTVO
EKOLOŠKO KMETIJSTVO
MANAGEMENT V AGROŢIVILSTVU IN RAZVOJ PODEŢELJA
VINOGRADNIŠTVO, VINARSTVO IN SADJARSTVO
ŢIVINOREJA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa) in obsega 180
kreditnih točk po ECTS.

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

60 % točk,
40 % točk.

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

60 % točk,
40 % točk.

Redni in izredni študij

Vpisna mesta
Redni

Izredni

40

-

40

-

30

-

40

-

40

-

40

-

Agronomija – okrasne rastline, zelenjava in
poljščine – visokošolski strokovni program
Biosistemsko inţenirstvo – visokošolski strokovni
program
Ekološko kmetijstvo – visokošolski strokovni
program
Management v agroţivilstvu in razvoj podeţelja –
visokošolski strokovni program (Rakičan)
Vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo –
visokošolski strokovni program
Ţivinoreja – visokošolski strokovni program

Fakulteta za logistiko bo izvajala v študijskem letu 2010/2011 redni
študij v Celju in dislocirani enoti v Krškem. V Krškem se bo redni
študij izvajal le, če se bo vpisalo najmanj 30 študentov. Izredni študij se
bo izvajal v Celju, v Krškem pa le, če se bo vpisalo najmanj 25
študentov.
Višina prispevka za izredni študij bo določena in objavljena konec
avgusta leta 2010.
Vpisna mesta
Redni
100

Logistika sistemov – univerzitetni program

Izredni
40

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE
STOPNJE

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE
STOPNJE

VPIS V 3. LETNIK
Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za kmetijstvo in biosistemske vede od 1. do 17. septembra 2010.

VPIS V 3. LETNIK
Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za logistiko od 1. do 17. septembra 2010.

Diplomanti višješolskih programov, sprejetih pred letom 1994 iz sorodnih
študijskih področij (biotehniške vede), ki imajo 3 leta ustreznih delovnih
izkušenj, lahko preidejo v 3. letnik. Diplomanti iz drugih strokovnih področij
lahko preidejo v 3. letnik, če imajo 5 let delovnih izkušenj, med študijem pa
morajo opraviti še diferencialne izpite iz vsebin prvih dveh letnikov glede na
manjkajoča znanja (npr. Botanika, Pedologija, Osnove rastlinske pridelave,
Osnove vrtnarstva, Osnove ekološkega kmetijstva,…).

V 3. letnik univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Logistika sistemov
se lahko vpišejo:

Izredni študij se bo izvajal, če bo vpisanih najmanj 20 študentov.
Vpisna mesta
Redni

Izredni

-

40

-

30

Agronomija – okrasne rastline, zelenjava in poljščine VS
(3. letnik) – program prve stopnje
Ekološko kmetijstvo VS (3. letnik) – program prve stopnje

FAKULTETA ZA LOGISTIKO
Mariborska cesta 7, 3000 Celje
Tel.: (03) 428-53-02
Spletna stran: fl.uni-mb.si
Informativni mesti: Celje, Mariborska cesta 7, tel.: (03) 428-53-02,
Krško, Dislocirana enota, Hočevarjev trg 1, tel.:
(07) 488-07-44.
Fakulteta izvaja univerzitetni študijski program prve stopnje Logistika
sistemov in visokošolski strokovni študijski program prve stopnje
Gospodarska in tehniška logistika.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI
LOGISTIKA SISTEMOV

PROGRAM

PRVE

STOPNJE

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

a) Diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih pred 1.1. 1994,
tehnične, ekonomske, organizacijske, upravno-pravne, obramboslovne in
varstvoslovne usmeritve ob upoštevanju naslednjih pogojev:
tri leta delovnih izkušenj,
v času študija morajo opraviti diferencialne izpite (če se jim ne priznajo):
Teorija sistemov, Prometni sistemi, Logistika in njeni podsistemi,
Operacijske raziskave v logistiki, Matematične metode v logistiki I,
Matematične metode v logistiki II.
b) Diplomanti visokošolskih strokovnih študijskih programov tehnične,
naravoslovne, ekonomske, organizacijske, upravno-pravne in obramboslovne
usmeritve. Ti kandidati morajo opraviti naslednje diferencialne izpite (če se
jim ne priznajo): Teorija sistemov, Prometni sistemi, Logistika in njeni
podsistemi ter Operacijske raziskave v logistiki.
c) Diplomanti sorodnih univerzitetnih študijskih programov (pred sprejetjem
Zakona o visokem šolstvu 2004 in bolonjskih študijskih programov prve
stopnje) s področja tehnične, naravoslovne, ekonomske, organizacijske,
upravne, pravne, obramboslovne usmeritve (bolonjskih in tistih, sprejetih pred
ZVIS 2004), ki izpolnjujejo pogoje za vpis v predlagani študijski program,
Komisija za študijske zadeve FL določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo
opraviti, če ţelijo diplomirati v novem programu.
Če bo prijav več kot je razpisanih mest, bodo kandidati izbrani glede na
povprečno oceno opravljenih obveznosti (izpiti in diploma) v predhodnem
študiju.
Vpisna mesta
Logistika sistemov UN (3. letnik) – program prve stopnje

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI
STOPNJE
GOSPODARSKA IN TEHNIŠKA LOGISTIKA

Redni
10

PROGRAM

Izredni
10

PRVE

Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa) in obsega 180
kreditnih točk po ECTS. V šestem semestru imajo študenti cel semester
obvezno praktično usposabljanje.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Gospodarska in tehniška
logistika se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli
štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno
maturo.

Če bo prijav več kot je razpisanih mest, bodo kandidati izbrani glede na
povprečno oceno obveznosti (izpiti in diploma) v predhodnem študiju.

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

60 % točk,
40 % točk.

Gospodarska in tehniška logistika VS (3. letnik) –
program prve stopnje

Redni

Izredni

10

10

Redni in izredni študij
Fakulteta za logistiko bo izvajala v študijskem letu 2010/2011 redni
študij v Celju in dislocirani enoti v Krškem. V Krškem se bo redni
študij izvajal le, če se bo vpisalo najmanj 30 študentov. Izredni študij se
bo izvajal na sedeţu fakultete in dislociranih enotah. Na dislociranih
enotah se bo študij izvajal, če se bo vpisalo najmanj 25 študentov na
posamezni enoti. Študij na daljavo oziroma e-izobraţevanje na
izrednem študiju bodo študentje lahko spremljali tudi drugje, kjer bodo
za to zagotovljene ustrezne tehnične moţnosti.
Višina prispevka za izredni študij bo določena in objavljena konec
avgusta leta 2010.
Izredni študij se izvaja na sedeţu fakultete in na naslednjih dislociranih
enotah:
Krško (Hočevarjev trg 1),
Trţič (Šolska ulica 2).
Vpisna mesta
Gospodarska in tehniška logistika – visokošolski
strokovni program

Redni

Izredni

150

75

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE
STOPNJE
VPIS V 2. LETNIK
Za vpis v 2. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za logistiko od 1. do 17. septembra 2010.
Diplomanti višješolskega strokovnega študija, ki so končali izobraţevanje za
pridobitev višješolske strokovne izobrazbe tehnične, ekonomske, organizacijske,
upravno-pravne usmeritve po Zakonu o višjem strokovnem izobraţevanju se
lahko vpišejo v 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa prve
stopnje Gospodarska in tehniška logistika pod pogoji:
- da so dosegli povprečno oceno opravljenih obveznosti najmanj 8,
- da imajo opravljen zaključni izpit, poklicno maturo ali splošno maturo po
štiriletnem srednješolskem programu.
Vsi kandidati morajo v 2. letniku opraviti diferencialne izpite, ki jih določi
študijska komisija Senata Fakultete za logistiko.
Če bo prijav več kot je razpisanih mest, bodo kandidati izbrani glede na
povprečno oceno obveznosti (izpiti in diploma) v predhodnem študiju.
Vpisna mesta
Gospodarska in tehniška logistika VS (2. letnik) –
program prve stopnje

Redni

Izredni

10

15

VPIS V 3. LETNIK
Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za logistiko od 1. do 17. septembra 2010.
V 3. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje
Gospodarska in tehniška logistika se lahko vpišejo:
a) Diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih pred 1.1. 1994,
tehnične, ekonomske, organizacijske, upravno-pravne, obramboslovne in
varstvoslovne usmeritve ob upoštevanju naslednjih pogojev:
tri leta delovnih izkušenj,
v času študija morajo opraviti diferencialne izpite (če se jim ne priznajo):
Kvantitativne metode v logistiki, Logistika v proizvodnji, Logistična
tehnologija, Oskrbne verige, Uporaba matematičnih metod v logistiki I in
Uporaba matematičnih metod v logistiki II.
b) Diplomanti visokošolskih študijskih programov tehnične, naravoslovne,
ekonomske, organizacijske in upravno-pravne usmeritve. Ti kandidati morajo
opraviti naslednje diferencialne izpite (če se jim ne priznajo): Logistična
tehnologija, Logistika v proizvodnji, Oskrbne verige in Kvantitativne metode
v logistiki.
c) Diplomanti univerzitetnih študijskih programov tehnične, naravoslovne,
ekonomske, organizacijske, upravno-pravne in obramboslovne usmeritve. Ti
kandidati morajo opraviti naslednje diferencialne izpite (če se jim ne
priznajo): Logistična tehnologija, Logistika v proizvodnji, Oskrbne verige in
Kvantitativne metode v logistiki.

FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN
MATEMATIKO
Koroška c. 160, 2000 Maribor
Tel.: (02) 229-38-44
E-pošta: dekanat.fnm@uni-mb.si
Spletna stran: www.fnm.uni-mb.si
Informativno mesto: Koroška c. 160.
Fakulteta bo v študijskem letu 2010/2011 izvajala štiri enopredmetne
univerzitetne študijske programe prve stopnje in šest univerzitetnih
dvopredmetnih študijskih programov prve stopnje.
Trajanje študija
Študij traja tri leta. Enopredmetni univerzitetni študijski programi
obsegajo 180 kreditnih točk po ECTS, dvopredmetni pa 90 kreditnih
točk po ECTS (2 x 90 ECTS = 180 ECTS).
Vpisna mesta

Univerzitetni programi
prve stopnje
Biologija
Ekologija z naravovarstvom
Fizika
Matematika
Univerzitetni
dvopredmetni programi
prve stopnje
Izobraţevalna biologija
Izobraţevalna fizika
Izobraţevalna kemija
Izobraţevalna matematika
Izobraţevalno računalništvo
Izobraţevalna tehnika

Redni

Izredni

Redni –
povezava s
FF UM

45
45
35
60

-

-

25
25
45
35
35
30

-

10
10
10
10
10
10

Študijske povezave dvopredmetnih programov
Univerzitetne dvopredmetne študijske programe prve stopnje je mogoče
poljubno vezati v okviru dvopredmetnih programov Fakultete za
naravoslovje in matematiko. To pomeni, da kandidat izmed razpisanih
dvopredmetnih študijskih programov izbere poljubna dva, ki skupaj
tvorita celoto. Kandidati, ki se prijavijo za dvopredmetni študijski
program, morajo v prijavi navesti oba izbrana študijska programa kot
eno ţeljo.
Študijske povezave dvopredmetnih programov z drugimi fakultetami
Dvopredmetne študijske programe Fakultete za naravoslovje in
matematiko Univerze v Mariboru je mogoče vezati z izbranimi
dvopredmetnimi programi Filozofske fakultete Univerze v Mariboru ter
Teološke fakultete Univerze v Ljubljani.
Kandidati, ki se vpisujejo v dvopredmetne študijske programe, ki jih
razpisuje Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru
v vezavi s Filozofsko fakulteto Univerze v Mariboru oziroma v vezavi s
Teološko fakulteto Univerze v Ljubljani, morajo na obeh izbranih
dvopredmetnih študijskih programih izpolnjevati pogoje, ki so
predpisani za vpis v prvi letnik.
Vezave so moţne z dvopredmetnimi študijskimi programi: Filozofija,
Geografija, Madţarski jezik s knjiţevnostjo, Nemški jezik in
knjiţevnost, Medjezikovne študije – madţarščina, Medjezikovne študije
– nemščina, Slovenski jezik in knjiţevnost ter Umetnostna zgodovina,
ki jih razpisuje Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru (glej razpis FF
UM). Dvopredmetne študijske programe Fakultete za naravoslovje in
matematiko Univerze v Mariboru, je mogoče vezati s skupnim
univerzitetnim dvopredmetnim študijskim programom Teološke študije
Teološke fakultete Univerze v Ljubljani (glej razpis TEOF UL).

Matična fakulteta kandidatov, ki se bodo prijavili na vezavo
dvopredmetnih študijskih programov Fakultete za naravoslovje in
matematiko UM in Filozofske fakultete UM, bo Fakulteta za
naravoslovje in matematiko UM. V primeru, da kandidat ţeli kot
matično fakulteto Filozofsko fakulteto UM, lahko to spremeni ob vpisu.
Vzporedni študij in študij diplomantov
Za vzporedni študij in za vpis diplomantov visokošolskih študijskih
programov po prejšnjih predpisih, diplomantov univerzitetnih študijskih
programov in visokošolskih strokovnih študijskih programov je
namenjenih dodatnih 5 % vpisnih mest glede na razpisano število mest
pri posameznem študijskem programu za vpis v prvi letnik. Za vpis
veljajo objavljeni vpisni pogoji pri posameznem študijskem programu
za vpis v prvi letnik. Če bo na posamezni program prijavljenih več
kandidatov, kot je razpisanih mest, bodo kandidati izbrani glede na
povprečno oceno osnovnega oziroma zaključenega študijskega
programa.
Študenti Fakultete za naravoslovje in matematiko UM in študenti
drugih visokošolskih zavodov lahko po prvem letniku vzporedno
vpišejo univerzitetni enopredmetni študijski program ali poljubno
vezavo dvopredmetnega študijskega programa, če je njihova povprečna
ocena v osnovnem študiju enaka ali višja kot 8 (osem).
Za vpis se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/11 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanju študija po merilih za prehode (obrazec DZS 1,71/4), ki ga
morajo poslati na Fakulteto za naravoslovje in matematiko od 1. do
17. septembra 2010.
UNIVERZITETNA ENOPREDMETNA ŠTUDIJSKA PROGRAMA
PRVE STOPNJE
BIOLOGIJA
EKOLOGIJA Z NARAVOVARSTVOM

UNIVERZITETNI ENOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE
STOPNJE MATEMATIKA
Smeri študija
Ob vpisu v 2. letnik študent izbere smer študija: Splošna matematika ali
Uporabna matematika.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Matematika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz maturitetnega predmeta matematika, če je
kandidat ta predmet ţe opravljal pri poklicni maturi pa izpit iz
kateregakoli maturitetnega predmeta; izbrani predmet ne sme biti
predmet, ki ga je opravil ţe pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri matematiki v 3. in 4. letniku

60 % točk,
20 % točk,
20 % točk;

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

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

UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE
STOPNJE IZOBRAŢEVALNA BIOLOGIJA

Vpisni pogoji

Vpisni pogoji

V univerzitetna enopredmetna študijska programa Biologija in
Ekologija z naravovarstvom se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani
predmet ne sme biti predmet, ki ga je opravil ţe pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

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

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

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
60 % točk,
40 % točk.

kandidati iz točk a), b) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi,
poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

UNIVERZITETNI ENOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE
STOPNJE FIZIKA

UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE
STOPNJE IZOBRAŢEVALNA FIZIKA

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

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

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

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 a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

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

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

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

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

UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE
STOPNJE IZOBRAŢEVALNA KEMIJA

UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE
STOPNJE IZOBRAŢEVALNA TEHNIKA

Dvopredmetni študijski program prve stopnje Izobraţevalna kemija je
skupni program Fakultete za naravoslovje in matematiko ter Fakultete
za kemijo in kemijsko tehnologijo.

Vpisni pogoji

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

40 % točk,
60 % točk.

UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE
STOPNJE IZOBRAŢEVALNA MATEMATIKA
V univerzitetni dvopredmetni študijski program Izobraţevalna
matematika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani
predmet ne sme biti predmet, ki ga je opravil ţe pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

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

60 % točk,
40 % točk.

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAMI PRVE
STOPNJE
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Za vpis se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu
2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za nadaljevanje študija po
merilih za prehode (Obrazec DZS 1,71/4), ki ga morajo poslati na Fakulteto za
naravoslovje in matematiko od 1. do 17. septembra 2010. Priloţijo potrdilo o
opravljenih študijskih obveznostih na dosedanjem študiju, potrjene učne načrte
za predmete, pri katerih so opravili študijske obveznosti, in potrdilo, da
izpolnjujejo pogoje za vpis v višji letnik na dosedanjem študiju.
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze
v Mariboru na osnovi predmetnika in dokazil o opravljenih obveznostih iz
dosedanjega študija določi, katere obveznosti na univerzitetnem študijskem
programu prve stopnje se jim v celoti ali deloma priznajo in katere dodatne
študijske obveznosti morajo opraviti. Če bo na posamezni program prijavljenih
več kandidatov, kot je razpisanih mest, bodo kandidati izbrani glede na
povprečno oceno dosedanjega študija.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI PRVE STOPNJE

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

30 % točk,
20 % točk,
20 % točk;

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

50 % točk,
25 % točk,
25 % točk.

Ekologija z naravovarstvom

30 % točk,

UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE
STOPNJE IZOBRAŢEVALNO RAČUNALNIŠTVO

Vpisni pogoji
Študentje sorodnih univerzitetnih in visokošolskih strokovnih študijskih
programov sprejetih pred ZVIS leta 2004 in sorodnih univerzitetnih in
visokošolskih študijskih programov prve stopnje, (programi pedagoških ali
nepedagoških naravoslovnih smeri, geografije, okoljskih ved, gozdarstva in
kmetijskih smeri), ki izpolnjujejo splošne pogoje za vpis v študijski program,
lahko na podlagi predloţenih dokazil preidejo v ustrezni letnik (2. ali 3.).
Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če ţelijo
diplomirati v novem programu.
Vpisna mesta
Ekologija z naravovarstvom UN (2. letnik) – program
prve stopnje
Ekologija z naravovarstvom UN (3. letnik) – program
prve stopnje

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

Biologija

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

Vpisna mesta

Redni

Izredni

5

-

5

-

Vpisni pogoji
Študentje sorodnih univerzitetnih študijskih programov sprejetih pred ZVIS leta
2004 in sorodnih univerzitetnih študijskih programov prve stopnje (programi s
področij naravoslovnih ved, medicine, geografije, okoljskih ved, gozdarstva,
kmetijstva in biotehniških ved), ki izpolnjujejo pogoje za vpis v študijski
program, lahko na podlagi predloţenih dokazil preidejo v ustrezni letnik.
Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če ţelijo
diplomirati v novem programu.
Redni
5

Izredni
-

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

60 % točk,
20 % točk,
20 % točk;

Matematika
Kandidati za vpis v 2. ali 3. letnik študijskega programa Matematika na prijavo
obvezno napišejo tudi študijsko smer: Uporabna matematika ali Splošna
matematika.

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

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

Vpisni pogoji
- Študentje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih študijskih programov
matematike, sorodnih univerzitetnih in visokošolskih študijskih programov,
sprejetih pred ZVIS leta 2004, univerzitetnih in visokošolskih študijskih
programov matematike prve stopnje in sorodnih univerzitetnih in
visokošolskih študijskih programov prve stopnje (pedagoški ali nepedagoški

Biologija UN (2. letnik) – program prve stopnje

programi s področja naravoslovnih, računalniških in tehničnih ved), ki
izpolnjujejo splošne pogoje za vpis v študijski program Matematika, lahko na
podlagi predloţenih dokazil preidejo v ustrezni letnik (2. ali 3.). Določijo se
jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če ţelijo diplomirati v
novem programu.
- Diplomanti višješolskih strokovnih programov po Zakonu o poklicnem in
strokovnem izobraţevanju iz sorodnih študijskih področij (programi s
področja naravoslovnih, računalniških in tehniških ved), če izpolnjujejo
splošne pogoje za vpis v študijski program, lahko na podlagi dokazil preidejo
v 2. letnik. Glede na predhodni višješolski študijski program se jim določijo
diferencialni izpiti po predlaganem študijskem programu, ki jih morajo
opraviti pred vpisom v 3. letnik.
- Diplomanti višješolskih študijskih programov matematike poljubnih smeri in
višješolskih študijskih programov iz sorodnih študijskih področij
(naravoslovnih, računalniških in tehničnih ved), sprejetih pred letom 1994, ki
imajo 3 leta delovnih izkušenj lahko preidejo v 3. letnik. Glede na predhodni
višješolski študijski program se jim določijo manjkajoče obveznosti , ki jih
morajo opraviti, če ţelijo diplomirati na študijskem programu Matematika.
Vpisna mesta
Matematika UN (2. letnik) – program prve stopnje
Matematika UN (3. letnik) – program prve stopnje

Redni
20
20

Izredni
-

Fizika
Vpisni pogoji
- Študentje univerzitetnih in visokošolskih študijskih programov fizike,
sprejetih pred ZVIS leta 2004, univerzitetnih in visokošolskih študijskih
programov prve stopnje fizike poljubne smeri, ki izpolnjujejo splošne pogoje
za vpis v študijski program Fizika, lahko preidejo v ustrezni letnik. Določijo
se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če ţelijo diplomirati v
programu Fizika.
- Študentje sorodnih univerzitetnih študijskih programov, sprejetih pred ZVIS
leta 2004 (pedagoški ali nepedagoški programi s področja naravoslovnih,
računalniških, tehničnih, matematičnih ved) lahko preidejo v 2. letnik.
Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti pred vpisom v
3. letnik.
- Diplomanti višješolskih študijskih programov fizike poljubnih smeri, lahko
preidejo v 3. letnik študijskega programa Fizika. Glede na predhodni
višješolski program se jim določijo manjkajoče obveznosti iz 1. in 2. letnika
po programu Fizika (v obsegu največ 30 ECTS), ki jih morajo opraviti, če
ţelijo diplomirati v programu Fizika.
Vpisna mesta
Fizika UN (2. letnik) – program prve stopnje
Fizika UN (3. letnik) – program prve stopnje

Redni
5
5

Izredni
-

DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI PRVE STOPNJE
Univerzitetne dvopredmetne študijske programe prve stopnje je mogoče
poljubno vezati v okviru dvopredmetnih programov Fakultete za naravoslovje in
matematiko. To pomeni, da se kandidat izmed razpisanih dvopredmetnih
študijskih programov prijavi na poljubna dva, ki skupaj tvorita celoto.
Izobraţevalna biologija
Vpisni pogoji
- Študentje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih študijskih programov
biologije in ekologije z naravovarstvom, sorodnih univerzitetnih in
visokošolskih študijskih programov sprejetih pred ZVIS leta 2004,
univerzitetnih in visokošolskih študijskih programov biologije in ekologije z
naravovarstvom prve stopnje in sorodnih univerzitetnih in visokošolskih
študijskih programov prve stopnje (pedagoški ali nepedagoški programi s
področja naravoslovno-matematičnih in tehničnih ved), ki izpolnjujejo
splošne pogoje za vpis v študijski program Izobraţevalna biologija, lahko na
podlagi predloţenih dokazil preidejo v ustrezni letnik. Določijo se jim
manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če ţelijo diplomirati v novem
programu.
- Diplomanti višješolskih strokovnih programov po Zakonu o poklicnem in
strokovnem izobraţevanju iz sorodnih študijskih področij (programi s
področja naravoslovno-matematičnih in tehniških ved), če izpolnjujejo
splošne pogoje za vpis v študijski program, lahko na podlagi dokazil preidejo
v 2. letnik. Glede na predhodni višješolski študijski program se jim določijo
diferencialni izpiti po predlaganem študijskem programu, ki jih morajo
opraviti pred vpisom v 3. letnik
Vpisna mesta
Izobraţevalna biologija UN (2. letnik) – program prve
stopnje

Redni

Izredni

5

-

Izobraţevalna fizika
Vpisni pogoji
- Študentje univerzitetnih in visokošolskih študijskih programov fizike,
sprejetih pred ZVIS leta 2004, univerzitetnih in visokošolskih študijskih

programov prve stopnje fizike poljubne smeri, ki izpolnjujejo splošne pogoje
za vpis v študijski program Izobraţevalna fizika, lahko preidejo v ustrezni
letnik. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če ţelijo
diplomirati v programu Izobraţevalna fizika.
- Študentje sorodnih univerzitetnih študijskih programov, sprejetih pred ZVIS
leta 2004 (pedagoški ali nepedagoški programi s področja naravoslovnih,
računalniških, tehničnih, matematičnih ved) lahko preidejo v 2. letnik.
Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti pred vpisom v
3. letnik.
Vpisna mesta
Izobraţevalna fizika UN (2. letnik) – program prve
stopnje

Redni

Izredni

5

-

Izobraţevalna kemija
Vpisni pogoji
- Študentje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih študijskih programov
kemije poljubne smeri, sorodnih univerzitetnih in visokošolskih študijskih
programov sprejetih pred ZVIS leta 2004, univerzitetnih in visokošolskih
študijskih programov kemije poljubne smeri prve stopnje in sorodnih
univerzitetnih in visokošolskih študijskih programov prve stopnje (pedagoški
ali nepedagoški programi s področja naravoslovno-matematičnih in tehničnih
ved), ki izpolnjujejo splošne pogoje za vpis v študijski program Izobraţevalna
kemija, lahko na podlagi predloţenih dokazil preidejo v ustrezni letnik.
Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če ţelijo
diplomirati v novem programu.
- Diplomanti višješolskih strokovnih programov po Zakonu o poklicnem in
strokovnem izobraţevanju iz sorodnih študijskih področij (programi s
področja naravoslovno-matematičnih in tehniških ved), če izpolnjujejo
splošne pogoje za vpis v študijski program, lahko na podlagi dokazil preidejo
v 2. letnik. Glede na predhodni višješolski študijski program se jim določijo
diferencialni izpiti po predlaganem študijskem programu, ki jih morajo
opraviti pred vpisom v 3. letnik
Vpisna mesta
Izobraţevalna kemija UN (2. letnik) – program prve
stopnje

Redni

Izredni

5

-

Izobraţevalna matematika
Vpisni pogoji
- Študentje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih študijskih programov
matematike, sorodnih univerzitetnih in visokošolskih študijskih programov
sprejetih pred ZVIS leta 2004, univerzitetnih in visokošolskih študijskih
programov matematike prve stopnje in sorodnih univerzitetnih in
visokošolskih študijskih programov prve stopnje (pedagoški ali nepedagoški
programi s področja naravoslovnih, računalniških in tehničnih ved), ki
izpolnjujejo splošne pogoje za vpis v študijski program Izobraţevalna
matematika, lahko na podlagi predloţenih dokazil preidejo v ustrezni letnik.
Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če ţelijo
diplomirati v novem programu.
- Diplomanti višješolskih strokovnih programov po Zakonu o poklicnem in
strokovnem izobraţevanju iz sorodnih študijskih področij (programi s
področja naravoslovnih, računalniških in tehniških ved), če izpolnjujejo
splošne pogoje za vpis v študijski program, lahko na podlagi dokazil preidejo
v 2. letnik. Glede na predhodni višješolski študijski program se jim določijo
diferencialni izpiti po predlaganem študijskem programu, ki jih morajo
opraviti pred vpisom v 3. letnik.
Vpisna mesta
Izobraţevalna matematika UN (2. letnik) – program prve
stopnje

Redni

Izredni

20

-

Izobraţevalno računalništvo
Vpisni pogoji
- Študentje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih študijskih programov
pedagoškega ali nepedagoškega računalništva, sorodnih univerzitetnih in
visokošolskih študijskih programov sprejetih pred ZVIS leta 2004,
univerzitetnih in visokošolskih študijskih programov pedagoškega ali
nepedagoškega računalništva prve stopnje in sorodnih univerzitetnih in
visokošolskih študijskih programov prve stopnje (pedagoški ali nepedagoški
programi s področja matematičnih, naravoslovnih in tehničnih ved), ki
izpolnjujejo splošne pogoje za vpis v študijski program, lahko na podlagi
predloţenih dokazil preidejo v ustrezni letnik. Določijo se jim manjkajoče
obveznosti, ki jih morajo opraviti, če ţelijo diplomirati v novem programu.
- Diplomanti višješolskih strokovnih programov po Zakonu o poklicnem in
strokovnem izobraţevanju iz sorodnih študijskih področij (programi s
področja matematičnih, naravoslovnih in tehniških ved), če izpolnjujejo
splošne pogoje za vpis v študijski program, lahko na podlagi dokazil preidejo
v 2. letnik. Glede na predhodni višješolski študijski program se jim določijo
diferencialni izpiti po predlaganem študijskem programu, ki jih morajo
opraviti pred vpisom v 3. letnik.

Vpisna mesta
Izobraţevalno računalništvo UN (2. letnik) – program
prve stopnje

Vpisna mesta
Redni

Izredni

20

-

Izobraţevalna tehnika
Vpisni pogoji
- Študentje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih študijskih programov
tehničnih in naravoslovnih usmeritev študijskih programov sprejetih pred
ZVIS leta 2004, univerzitetnih in visokošolskih študijskih programov
tehničnih in naravoslovnih usmeritev študijskih programov prve stopnje, ki
izpolnjujejo splošne pogoje za vpis v študijski program, lahko na podlagi
predloţenih dokazil preidejo v ustrezni letnik. Določijo se jim manjkajoče
obveznosti, ki jih morajo opraviti, če ţelijo diplomirati v novem programu.
- Diplomanti višješolskih študijskih programov tehniških in naravoslovnih
smeri po Zakonu o poklicnem in strokovnem izobraţevanju , lahko preidejo v
2. letnik, če izpolnjujejo splošne pogoje za vpis v študijski program. Glede na
predhodni višješolski študijski program se jim določijo diferencialni izpiti po
predlaganem študijskem programu, ki jih morajo opraviti pred vpisom v 3.
letnik.
Vpisna mesta
Redni Izredni
Izobraţevalna tehnika UN (2. letnik) – program prve
10
stopnje

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE
VEDE
Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj
Tel.: (04) 237-42-22, 237-42-34
Spletna stran: www.fov.uni-mb.si
Informativno mesto: Kidričeva cesta 55a.

Izredni

50

50

50

50

50

50

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAMI PRVE
STOPNJE
VPIS V 2. LETNIK
Za vpis v 2. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za organizacijske vede od 1. do 17. septembra 2010.
Prehodi med višješolskimi strokovnimi programi po Zakonu o višjem
strokovnem izobraţevanju in univerzitetnimi študijskimi programi prve
stopnje.
Prehod v drugi letnik univerzitetnega programa prve stopnje je mogoč tudi za
diplomante višješolskih strokovnih študijskih programov (Zakon o višjem
strokovnem izobraţevanju) iz sorodnih študijskih področij (organizacijske vede,
poslovne in upravne vede, ekonomske vede, druţboslovne vede, pravne vede,
informacijske vede), če izpolnjujejo pogoje za vpis v bolonjski univerzitetni
študijski program prve stopnje. Določijo se jim diferencialni izpiti
(Organizacijske teorije in osnove managementa, Računalništvo in informatika,
Temeljno pravo z osnovami civilnega prava, Ekonomika I in II, Organizacija
kadrovskih procesov, Organizacija poslovnih procesov), ki jih morajo opraviti
pred vpisom v 3. letnik.
Višina prispevka za izredni študij bo znana avgusta 2010.
Vpisna mesta

Fakulteta za organizacijske vede bo v študijskem letu 2010/2011
izvajala študijske programe prve stopnje.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI PRVE STOPNJE
ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT POSLOVNIH IN
DELOVNIH SISTEMOV
ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT KADROVSKIH IN
IZOBRAŢEVALNIH SISTEMOV
ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT INFORMACIJSKIH
SISTEMOV
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa) in obsega 180
kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V navedene univerzitetne študijske programe se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov: fizika,
kemija, biologija, geografija, zgodovina, psihologija, filozofija,
sociologija, ekonomija, mehanika, elektrotehnika, računalništvo ali
biotehnologija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je
kandidat ţe opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

Redni
Organizacija in management poslovnih in delovnih
sistemov – univerzitetni program
Organizacija in management kadrovskih in
izobraţevalnih sistemov – univerzitetni program
Organizacija in management informacijskih
sistemov – univerzitetni program

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

Redni in izredni študij
Fakulteta za organizacijske vede izvaja redni študij v Kranju.
Izredni študij bo organiziran na sedeţu fakultete v Kranju, če se bo v 1.
letnik posameznega študijskega programa vpisalo najmanj 12
študentov. Študijski program bo v višjem letniku izveden v obliki
predavanj ali konzultacij, odvisno od števila vpisanih študentov na
predmet.
Višina prispevka za izredni študij bo znana avgusta 2010.

Redni

Izredni

10

15

10

15

10

15

Organizacija in management poslovnih in delovnih
sistemov UN (2. letnik) – program prve stopnje
Organizacija in management kadrovskih in izobraţevalnih
sistemov UN (2. letnik) – program prve stopnje
Organizacija in management informacijskih sistemov UN
(2. letnik) – program prve stopnje

VPIS V 3. LETNIK
Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za organizacijske vede od 1. do 17. septembra 2010.
Prehodi med višješolskimi programi, sprejetimi pred letom 1994, in
univerzitetnimi programi prve stopnje.
Diplomanti višješolskih programov, sprejetih pred letom 1994, iz sorodnih
študijskih področij (organizacijske vede, poslovne in upravne vede, ekonomske
vede, druţboslovne vede, pravne vede, informacijske vede) in imajo 3 leta
delovnih izkušenj se lahko vpišejo v 3. letnik.
Višina prispevka za izredni študij bo znana avgusta 2010.
Vpisna mesta
Redni

Izredni

-

10

-

10

-

10

Organizacija in management poslovnih in delovnih
sistemov UN (3. letnik) – program prve stopnje
Organizacija in management kadrovskih in izobraţevalnih
sistemov UN (3. letnik) – program prve stopnje
Organizacija in management informacijskih sistemov UN
(3. letnik) – program prve stopnje

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI
STOPNJE
ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT POSLOVNIH IN
DELOVNIH SISTEMOV
ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT KADROVSKIH IN
IZOBRAŢEVALNIH SISTEMOV
ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT INFORMACIJSKIH
SISTEMOV

PRVE

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.

Diplomanti iz drugih strokovnih področij se lahko vpišejo v 3. letnik, če imajo 5
let delovnih izkušenj, med študijem pa morajo opraviti še diferencialni izpit iz
predmeta Osnove organizacije in managementa.

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

60 % točk,
40 % točk.

Redni in izredni študij
Fakulteta za organizacijske vede izvaja redni študij v Kranju.
Izredni študij bo organiziran v Kranju, Ljubljani, Mariboru, Ţalcu in
Ajdovščini, če se bo v 1. letnik posameznega študijskega programa na
lokaciji vpisalo najmanj 12 študentov.
V višje letnike se mora vpisati najmanj 12 študentov na posamezni
študijski program na lokaciji, sicer se priključijo enoti z večjim
številom študentov. Študijski program bo v višjih letnikih izveden v
obliki predavanj ali konzultacij, odvisno od števila vpisanih študentov
na predmet.
Višina prispevka za izredni študij bo znana avgusta 2010.
Izredni študij se izvaja na sedeţu fakultete in na naslednjih dislociranih
enotah:
Ljubljana (Dunajska 128, Prešernova 6, Jamova 39, Čopova 11,
Dunajska 190, Stegne 21),
Maribor (Andragoški zavod, Ljudska univerza, Maistrova ul. 5),
Ajdovščina (Ljudska univerza Ajdovščina, Cesta 5. maja 14),
Ţalec (UPI, Ljudska univerza Ţalec, Ul. Ivanke Uranjek 6).
Vpisna mesta
Organizacija in management poslovnih in delovnih
sistemov – visokošolski strokovni program
Organizacija in management kadrovskih in
izobraţevalnih sistemov – visokošolski strokovni
program
Organizacija in management informacijskih
sistemov – visokošolski strokovni program

Redni

Izredni

70

70

70

70

70

70

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAMI PRVE
STOPNJE
VPIS V 2. LETNIK
Za vpis v 2. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za organizacijske vede od 1. do 17. septembra 2010.
Prehodi med visokošolskimi strokovnimi programi prve stopnje in
višješolskimi strokovnimi programi po Zakonu o višjem izobraţevanju.
Prehod v drugi letnik visokošolskih strokovnih programov prve stopnje je mogoč
tudi za diplomante višješolskih strokovnih študijskih programov (Zakon o višjem
strokovnem izobraţevanju) iz sorodnih študijskih področij (organizacijske vede,
poslovne in upravne vede, ekonomske vede, druţboslovne vede, pravne vede,
informacijske vede), če izpolnjujejo pogoje za vpis v bolonjski visokošolski
strokovni študijski program prve stopnje. Določijo se jim diferencialni izpiti iz
predmetov: Statistika, Računalništvo in informatika, Osnove organizacije in
managementa, Kadrovski management, Ekonomika I, II, ki jih morajo opraviti
pred vpisom v 3. letnik.

Vpisna mesta
Redni

Izredni

-

15

-

15

-

15

Organizacija in management poslovnih in delovnih
sistemov VS (3. letnik) – program prve stopnje
Organizacija in management kadrovskih in izobraţevalnih
sistemov VS (3. letnik) – program prve stopnje
Organizacija in management informacijskih sistemov VS
(3. letnik) – program prve stopnje

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

ŠTUDIJSKI

PROGRAM

PRVE

STOPNJE

Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa) in obsega 180
kreditnih točk po ECTS.
Smeri študija
Na univerzitetnem študijskem programu Strojništvo sta prva dva letnika
enotna. V tretjem letniku pa študenti izbirajo eno od treh smeri
Energetsko, procesno in okoljsko strojništvo, Konstrukterstvo, ali
Proizvodne tehnologije in sistemi.
Vpisni pogoji

Redni

Izredni

10

15

V univerzitetni študijski program Strojništvo se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov: mehanika,
fizika, matematika, računalništvo, elektrotehnika, tuj jezik ali
likovna teorija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je
kandidat ţe opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

10

15

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

10

15

Višina prispevka za izredni študij bo znana avgusta 2010.
Vpisna mesta
Organizacija in management poslovnih in delovnih
sistemov VS (2. letnik) – program prve stopnje
Organizacija in management kadrovskih in izobraţevalnih
sistemov VS (2. letnik) – program prve stopnje
Organizacija in management informacijskih sistemov VS
(2. letnik) – program prve stopnje

Višina prispevka za izredni študij bo znana avgusta 2010.

VPIS V 3. LETNIK
Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za organizacijske vede od 1. do 17. septembra 2010.
Prehodi med visokošolskimi strokovnimi programi prve stopnje in
višješolskimi programi, sprejetimi pred letom 1994.
Diplomanti višješolskih programov, sprejetih pred letom 1994, iz sorodnih
študijskih področij (organizacijske vede, poslovne in upravne vede, ekonomske
vede, druţboslovne vede, pravne vede, informacijske vede), ki imajo 3 leta
delovnih izkušenj, se lahko vpišejo v 3. letnik.

kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

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

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Strojništvo – univerzitetni program

Redni
120

Izredni
-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE
STOPNJE
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Za vpis v 2. in 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za strojništvo od 1. do 17. septembra 2010.
Prehodi iz univerzitetnih študijskih programov (pred sprejetjem Zakona o
visokem šolstvu iz leta 2004) in iz univerzitetnih programov prve stopnje
Študentom univerzitetnih študijskih programov Fakultete za strojništvo in
sorodnih univerzitetnih študijskih programov prve stopnje (Strojništvo,
Gospodarsko inţenirstvo, Mehatronika), ki izpolnjujejo pogoje za vpis v nove
študijske programe Fakultete za strojništvo, se določijo manjkajoče obveznosti,
ki jih morajo opraviti, če ţelijo diplomirati v novem programu.
Prehodi iz visokošolskih strokovnih študijskih programov (pred sprejetjem
Zakona o visokem šolstvu iz leta 2004) in iz visokošolskih strokovnih
študijskih programov prve stopnje
Študenti visokošolskih strokovnih študijskih programov Fakultete za strojništvo
in sorodnih visokošolskih strokovnih študijskih programov prve stopnje
(Strojništvo, Mehatronika), ki izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetne
študijske programe prve stopnje, se lahko na podlagi predloţenih dokazil vpišejo
v ustrezni letnik univerzitetnih programov Fakultete za strojništvo. Določijo se
jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če ţelijo diplomirati v novem
programu.
Prehodi med višješolskimi programi, sprejetimi pred letom 1994, in
univerzitetnimi študijskimi programi prve stopnje
Diplomanti višješolskih programov, sprejetih pred letom 1994, iz sorodnih
študijskih področij (strojništvo), ki imajo najmanj 3 leta delovnih izkušenj, se
lahko vpišejo v 3. letnik. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo
opraviti, če ţelijo diplomirati v novem programu.
Prehodi med višješolskimi strokovnimi programi po Zakonu o višjem
strokovnem izobraţevanju in univerzitetnimi študijskimi programi prve
stopnje
Prehod v drugi letnik univerzitetnega programa prve stopnje je mogoč tudi za
diplomante višješolskih strokovnih študijskih programov (Zakon o višjem
strokovnem izobraţevanju) iz sorodnih študijskih področij (strojništvo), če
izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski program prve stopnje.
Določijo se jim diferencialni izpiti iz znanj, ki jih niso pridobili v predhodnih
študijskih programih, ki jih morajo opraviti pred vpisom v 3. letnik.
Če učne vsebine (predmeti in druge sestavine študijskega programa) iz
študentovega dosedanjega študija ne pokrivajo v ustreznem obsegu vsebin
izbrane študijske usmeritve oziroma smeri v univerzitetnem študijskem
programu prve stopnje Strojništvo, v katero se ţeli vpisati kandidat, mu lahko
Komisija za študijske zadeve predpiše dodatne obveznosti iz študijskega
programa in rok, v katerem mora izpolniti te obveznosti kot pogoj za vpis v
ustrezni letnik univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Strojništvo.
Kandidat mora izpolniti tudi druge zahteve, določene s študijskim programom in
njegovo izvedbo.
Vpisna mesta
Strojništvo UN (2. letnik) – program prve stopnje
Strojništvo UN (3. letnik) – program prve stopnje

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI
STOPNJE STROJNIŠTVO

ŠTUDIJSKI

Redni
10
10

PROGRAM

Izredni
-

PRVE

Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa) in obsega 180
kreditnih točk po ECTS.
Smeri študija
Na visokošolskem strokovnem študijskem programu Strojništvo sta
prva dva letnika enotna. Študenti v 3. letniku izberejo eno od štirih
smeri: Energetsko, procesno in okoljsko strojništvo, Konstrukterstvo,
Proizvodno strojništvo ali Vzdrţevanje.
Vpisni pogoji

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

Redni
220

Izredni
75

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
VPIS V 2. LETNIK – PROGRAM PRVE STOPNJE
Za vpis v 2. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za strojništvo od 1. do 17. septembra 2010.
Prehodi med programi so mogoči znotraj programov prve stopnje Fakultete za
strojništvo in drugih fakultet skladno z Zakonom o visokem šolstvu in Merili za
prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi. Študenti vpisani pred
uvedbo novih študijskih programov za pridobitev izobrazbe, ki imajo pravico do
ponavljanja in zaradi postopnega uvajanja novih študijskih programov ne morejo
ponavljati letnika po programu v katerega so se vpisali, preidejo v nov program,
pod enakimi pogoji kot študenti novih programov.
Prehodi iz visokošolskih strokovnih študijskih programov (pred sprejetjem
Zakona o visokem šolstvu iz leta 2004) in iz (bolonjskih) visokošolskih
strokovnih programov prve stopnje
Študenti visokošolskih strokovnih študijskih programov Fakultete za strojništvo
in sorodnih visokošolskih strokovnih študijskih programov prve stopnje s širšega
področja tehniških ved, gospodarskega inţenirstva, mehatronike, fizike in
matematike, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolske strokovne študijske
programe prve stopnje, lahko na podlagi predloţenih dokazil preidejo v ustrezni
letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje
Strojništvo. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če
ţelijo diplomirati v novem programu.
Prehodi iz univerzitetnih študijskih programov (pred sprejetjem Zakona o
visokem šolstvu iz leta 2004) in iz (bolonjskih) univerzitetnih programov
prve stopnje
Študenti univerzitetnih študijskih programov Fakultete za strojništvo in sorodnih
univerzitetnih študijskih programov prve stopnje s širšega področja tehniških
ved, gospodarskega inţenirstva, mehatronike, fizike in matematike, ki
izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolske strokovne študijske programe prve
stopnje, lahko na podlagi predloţenih dokazil preidejo v ustrezni letnik
visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Strojništvo.
Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če ţelijo
diplomirati v novem programu.
Prehodi med višješolskimi programi po Zakonu o višjem strokovnem
izobraţevanju in visokošolskimi strokovnimi študijskimi programi prve
stopnje
Prehod v 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa prve
stopnje je mogoč tudi za diplomante višješolskih študijskih programov (Zakon o
višjem strokovnem izobraţevanju) iz sorodnih študijskih programov s širšega
področja tehniških ved, gospodarskega inţenirstva in mehatronike, če
izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni študijski program prve
stopnje Strojništvo. Določijo se jim diferencialni izpiti iz znanj, ki jih niso
pridobili v predhodnih študijskih programih, in jih morajo opraviti pred vpisom v
3. letnik. V 2. in 3. letniku se jim lahko priznajo nekateri strokovni predmeti
glede na strokovna znanja, ki so jih pridobili v predhodnih študijskih programih.
Vpisna mesta

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

Izredni študij

60 % točk,
40 % točk.

Strojništvo VS (2. letnik) – program prve stopnje

Redni
20

Izredni
20

VPIS V 3. LETNIK – STARI PROGRAM
Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za strojništvo od 1. do 17. septembra 2010.
Študenti, ki so končali izobraţevanje za pridobitev višješolske izobrazbe in so
dobili strokovni naslov inţenir strojništva, lahko nadaljujejo izobraţevanje za

pridobitev visoke strokovne izobrazbe tako, da se vpišejo v 3. letnik
visokošolskega strokovnega programa skladno z merili Zakona o visokem
šolstvu in Statutom univerze ter pogoji, ki se posebej določijo.

univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Oblikovanje in tekstilni
materiali pod pogoji, da so dosegli povprečno oceno opravljenih obveznosti
najmanj 8 ter izpolnjujejo pogoje za vpis v navedeni študijski program.

Vpisna mesta

Prehodi iz visokošolskih strokovnih študijskih programov prve stopnje in iz
dodiplomskih visokošolskih strokovnih programov (pred sprejetjem ZVIS
leta 2004)
Študenti tretjih letnikov visokošolskih strokovnih programov prve stopnje in
dodiplomskih visokošolskih strokovnih programov (pred sprejetjem ZVIS leta
2004) s področja tekstilstva in oblikovanja se lahko vpišejo v 3. letnik
dodiplomskega univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Oblikovanje
in tekstilni materiali in morajo opraviti obveznosti glede na različnost
strokovnega področja v obsegu do največ 45 kreditnih točk po ECTS.

Strojništvo VS (3. letnik) – stari program

Redni
20

Izredni
20

IZREDNI ŠTUDIJ
Izredni študij se bo izvajal na sedeţu Fakultete za strojništvo v Mariboru,
Smetanova 17, tel.: (02) 220-75-05, ter v dislociranih enotah v:
Lendavi, Dvojezična srednja šola Lendava, Kolodvorska ulica 2e, tel.: (02)
574-25-10,
Kranju, Ljudska univerza, Staneta Ţagarja 1, tel.: (04) 280-48-00,
Novi Gorici, Tehniški šolski center Nova Gorica, Cankarjeva 10,
Škofji Loki, Šola za strojništvo Škofja Loka, Podlubnik 1b, tel.: (04) 506-2300,
če bo v 3. letnik vpisanih najmanj 10 študentov na študijsko smer. Če bo v
dislociranih enotah manj študentov, se bo izredni študij za 3. letnik izvajal le na
sedeţu fakultete v Mariboru.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
OBLIKOVANJE IN TEKSTILNI MATERIALI

PRVE

STOPNJE

Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa) in obsega 180
kreditnih točk pa ECTS.
Smeri študija
Prva dva letnika sta enotna. V tretjem letniku študent izbira med dvema
smerema: Inţenirsko oblikovanje tekstilnih materialov ali Tekstilni
materiali.
Vpisni pogoji
Na univerzitetni študijski program Oblikovanje in tekstilni materiali se
lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov: kemija,
matematika, fizika, računalništvo ali tuj jezik; izbrani predmet ne
sme biti predmet, ki ga je kandidat ţe opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

Prehodi iz univerzitetnih študijskih programov prve stopnje in iz
dodiplomskih univerzitetnih študijskih programov (pred sprejetjem ZVIS
leta 2004)
Študenti drugih letnikov univerzitetnih študijskih programov prve stopnje in
dodiplomskih univerzitetnih študijskih programov (pred sprejetjem ZVIS leta
2004) s področja tekstilstva in oblikovanja se lahko vpišejo v 2. letnik
dodiplomskega univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Oblikovanje
in tekstilni materiali. Dolţni so opraviti tiste izpite 1. letnika, ki jih niso opravili
v predhodnih študijskih programih (do največ 25 kreditnih točk po ECTS).
Študenti tretjih letnikov univerzitetnega študijskega programa prve stopnje ter
študentje tretjih in četrtih letnikov dodiplomskih univerzitetnih študijskih
programov (pred sprejetjem ZVIS leta 2004) podobnih usmeritev (tekstilstvo,
oblikovanje) se lahko vpišejo v 3. letnik dodiplomskega univerzitetnega
študijskega programa prve stopnje Oblikovanje in tekstilni materiali. Obvezno so
kandidati dolţni opraviti tiste izpite prvega letnika programa Oblikovanje in
tekstilni materiali, katerih niso opravili v predhodnih študijskih programih (do
največ 25 kreditnih točk po ECTS).
Vpisna mesta
Oblikovanje in tekstilni materiali UN (2. letnik) – program
prve stopnje
Oblikovanje in tekstilni materiali UN (3. letnik) – program
prve stopnje

Redni

Izredni

10

-

10

-

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE
STOPNJE TEHNOLOGIJE TEKSTILNEGA OBLIKOVANJA

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.

Trajanje študija

Vpisna mesta
Oblikovanje in tekstilni materiali – univerzitetni
program

Študenti tretjih letnikov iz drugih visokošolskih strokovnih programov prve
stopnje in dodiplomskih visokošolskih programov tehničnih, tehnoloških in
naravoslovnih usmeritev (pred sprejetjem ZVIS leta 2004) se lahko vpišejo v 3.
letnik dodiplomskega univerzitetnega študijskega programa prve stopnje
Oblikovanje in tekstilni materiali in morajo opraviti obveznosti glede na
različnost strokovnega področja v obsegu do največ 60 kreditnih točk po ECTS.

Redni

Izredni

40

-

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 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za strojništvo od 1. do 17. septembra 2010.
Pri prehodu v dodiplomski univerzitetni študijski program prve stopnje
Oblikovanje in tekstilni materiali iz drugih študijskih programov morajo
kandidati za vpis v ustrezni letnik opraviti dodatne obveznosti, če učne vsebine
(predmeti in druge sestavine študijskega programa) iz njihovega dosedanjega
študija ne pokrivajo v ustreznem obsegu vsebin dodiplomskega študijskega
programa prve stopnje Oblikovanje in tekstilni materiali.
Prehod iz višješolskih strokovnih programov (po Zakonu o višjem
strokovnem izobraţevanju)
Diplomanti višjih strokovnih šol tehnične, ekonomske, druţboslovne in
multimedijske usmeritve se lahko vpišejo v 2. letnik dodiplomskega

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

60 % točk,
40 % točk.

Izredni študij
Izredni študij se bo izvajal na sedeţu Fakultete za strojništvo v
Mariboru, Smetanova 17, tel.: (02) 220-75-05, če bo v prvi letnik
vpisanih najmanj 15 študentov .
Vpisna mesta
Tehnologije tekstilnega oblikovanja – visokošolski
strokovni program

Redni

Izredni

120

30

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
VPIS V 2. LETNIK – PROGRAM PRVE STOPNJE
Za vpis v 2. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za strojništvo od 1. do 17. septembra 2010.
Prehodi med programi so mogoči znotraj programov prve stopnje Fakultete za
strojništvo in drugih fakultet skladno z Zakonom o visokem šolstvu in Merili za
prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi. Študenti, vpisani pred
uvedbo novih študijskih programov za pridobitev izobrazbe, ki imajo pravico do
ponavljanja in zaradi postopnega uvajanja novih študijskih programov ne morejo
ponavljati letnika po programu, v katerega so se vpisali, preidejo v nov program,
pod enakimi pogoji kot študenti novih programov.
Prehodi iz visokošolskih strokovnih študijskih programov (pred sprejetjem
Zakona o visokem šolstvu iz leta 2004) in iz (bolonjskih) visokošolskih
strokovnih programov 1. stopnje
Študenti visokošolskih strokovnih programov Fakultete za strojništvo in
sorodnih visokošolskih strokovnih študijskih programov prve stopnje s področja
tekstilstva in oblikovanja, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolske
strokovne študijske programe prve stopnje, lahko na podlagi predloţenih dokazil
preidejo v ustrezni letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1.
stopnje Tehnologije tekstilnega oblikovanja. Določijo se jim manjkajoče
obveznosti, ki jih morajo opraviti, če ţelijo diplomirati v novem programu.
Prehodi iz univerzitetnih študijskih programov (pred sprejetjem Zakona o
visokem šolstvu iz leta 2004) in iz (bolonjskih) univerzitetnih programov 1.
stopnje
Študenti univerzitetnih študijskih programov Fakultete za strojništvo in sorodnih
univerzitetnih študijskih programov prve stopnje s področja tekstilstva in
oblikovanja, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolske strokovne študijske
programe prve stopnje, lahko na podlagi predloţenih dokazil preidejo v ustrezni
letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Tehnologije
tekstilnega oblikovanja. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo
opraviti, če ţelijo diplomirati v novem programu.
Prehodi med višješolskimi programi po Zakonu o višjem strokovnem
izobraţevanju in visokošolskimi strokovnimi študijskimi programi prve
stopnje
Prehod v 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa prve
stopnje je mogoč tudi za diplomante višješolskih študijskih programov (Zakon o
višjem strokovnem izobraţevanju) iz sorodnih študijskih področij tekstilstva in
oblikovanja, če izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni študijski
program prve stopnje Tehnologije tekstilnega oblikovanja.
Obvezno je kandidat dolţan opraviti pred vpisom v 3. letnik tiste izpite prvega
letnika programa »Tehnologije tekstilnega oblikovanja«, katerih ni opravil v
predhodnih študijskih programih (do 60 ECTS). Na osnovi predloţenega izpisa
opravljenih predmetov dokončanega višješolskega programa se bodo kandidatu
predmeti podobnih vsebin v celoti ali delno priznali.
Vpisna mesta
Tehnologije tekstilnega oblikovanja VS (2. letnik) –
program prve stopnje

Redni

Izredni

15

15

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO,
RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
Informativni mesti: Fakulteta za strojništvo, Maribor, Smetanova
17,
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in
informatiko, Maribor, Smetanova 17.
Fakulteta za strojništvo Maribor ter Fakulteta za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko Maribor razpisujeta interdisciplinarni
univerzitetni študijski program prve stopnje Mehatronika.
Študijski program je namenjen izobraţevanju diplomiranih inţenirjev
mehatronike, ki bodo usposobljeni za izvajanje strokovnih, razvojnih in
vodstvenih opravil, ki zahtevajo znanja s področja elektrotehnike,
strojništva in računalništva z namenom strojegradnje mehatronskih
sistemov.
V študijskem letu 2010/2011 bo vpis novincev na Fakulteti za
strojništvo.
INTERDISCIPLINARNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE MEHATRONIKA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov) in obsega 180 kreditnih točk po
ECTS.
Vpisni pogoji
V interdisciplinarni univerzitetni študijski program Mehatronika se
lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani
predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat ţe opravil pri
poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.
Kandidatom s poklicno maturo se priporoča, da opravijo izpit iz enega
od maturitetnih predmetov: matematika, tuj jezik, elektrotehnika,
računalništvo, fizika ali mehanika.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

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

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
VPIS V 3. LETNIK – STARI PROGRAM

Mehatronika – univerzitetni program

Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za strojništvo od 1. do 17. septembra 2010.
Študenti, ki so končali izobraţevanje za pridobitev višješolske izobrazbe in so
dobili strokovni naslov inţenir tekstilne tehnologije ali inţenir tekstilnokonfekcijske tehnologije, lahko nadaljujejo izobraţevanje za pridobitev visoke
strokovne izobrazbe tako, da se vpišejo v 3. letnik visokošolskega strokovnega
programa skladno z merili Zakona o visokem šolstvu in Statutom univerze ter
pogoji, ki se posebej določijo.
Izredni študij
Izredni študij se bo izvajal na sedeţu Fakultete za strojništvo v Mariboru,
Smetanova 17, tel.: (02) 220-75-05, če bo v 3. letnik vpisanih najmanj 10
študentov na študijsko smer.
Vpisna mesta
Tekstilstvo VS (3. letnik) – stari program

Redni
15

Izredni
15

Redni
40

Izredni
-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE
STOPNJE
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Za vpis v 2. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za elektrotehniko, računalništvo in informatiko od 1. do 17. septembra 2010.
Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za strojništvo od 1. do 17. septembra 2010.
Prehodi med programi so mogoči med programi prve stopnje FERI in FS ter
drugih fakultet skladno z Zakonom o visokem šolstvu, Merili za prehode med
študijskimi programi in drugimi predpisi. Študentje, vpisani pred uvedbo novih
študijskih programov za pridobitev izobrazbe, ki imajo pravico do ponavljanja in
zaradi postopnega uvajanja novih študijskih programov ne morejo ponavljati
letnika po programu, v katerega so se vpisali, preidejo v nov program pod
enakimi pogoji kot študenti novih programov.

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

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI
VARSTVOSLOVJE

PROGRAM

PRVE

STOPNJE

Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov) in obsega 180 kreditnih točk po
ECTS.
Smeri študija
Univerzitetni študijski program Varstvoslovje ima smeri: Javna varnost,
Zasebna in poslovna varnost, Obveščevalno analitična smer. Za izbiro
smeri se študent odloči pri vpisu v 3. letnik.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Varstvoslovje se lahko vpiše, kdor je
opravil splošno maturo ali je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni
srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Redni in izredni študij:
Študij se izvaja kot redni in izredni. Oba načina študija se izvajata na
sedeţu fakultete v Ljubljani.
Vpisna mesta
Redni
60

Varstvoslovje – univerzitetni program
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI
STOPNJE VARNOST IN POLICIJSKO DELO

PROGRAM

Izredni
60
PRVE

Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov) in obsega 180 kreditnih točk po
ECTS.
Smeri študija
Visokošolski strokovni študijski program Varnost in policijsko delo ima
smeri: Zagotavljanje varnosti v skupnosti, Kriminalistična dejavnost,
Zasebno varstvo, Obveščevalno-varnostna dejavnost, Operativna
policijska dejavnost. Za izbiro smeri se študent odloči pri vpisu v 3.
letnik.
Vpisni pogoji

Diplomanti višješolskega strokovnega študija Elektroenergetika morajo
opraviti naslednje diferencialne izpite iz 1. letnika: Matematična analiza,
Mehanika za mehatroniko, Materiali I, Materiali II, Tehniška dokumentacija,
Linearna algebra, Valovanje in zgradba snovi, Računalniški praktikum. V 2.
letniku se jim prizna izpit Regulacije.

V visokošolski strokovni študijski program Varnost in policijsko delo
se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem
srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.

Diplomanti višješolskega strokovnega študija Telekomunikacije morajo opraviti
naslednje diferencialne izpite iz 1. letnika: Matematična analiza, Mehanika za
mehatroniko, Materiali I, Materiali II, Tehniška dokumentacija, Linearna
algebra, Valovanje in zgradba snovi, Osnove elektrotehnike, Meritve v
elektrotehniki, Računalniški praktikum.

kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu,
poklicni maturi oziroma splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

Diplomantom drugih višješolskih strokovnih študijskih programov Komisija za
študijske zadeve FERI na osnovi predmetnika z zaključenega programa višje
strokovne šole določi, katere diferencialne izpite iz 1. letnika morajo opraviti in
katere obveznosti na univerzitetnem študijskem programu Mehatronika se jim
deloma ali v celoti priznajo.

Redni in izredni študij

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

Redni
15
15

Izredni
-

FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

60 % točk,
40 % točk.

Redni študij se bo izvajal na sedeţu fakultete v Ljubljani. Izredni študij
bo organiziran v Ljubljani, Mariboru in Novem mestu, če se bo vpisalo
najmanj 50 študentov v posameznem kraju. Višina prispevka za izredni
študij bo določena in objavljena konec avgusta leta 2010.
Vpisna mesta
Varnost in policijsko delo – visokošolski strokovni
program
- Ljubljana
- Maribor
- Novo mesto

Redni

Izredni

80
-

150
100
50

Kotnikova 8, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 300-83-06
Spletna stran: www.fvv.uni-mb.si
Informativno mesto: Kotnikova 8.

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE - PROGRAM PRVE
STOPNJE

Fakulteta za varnostne vede bo v študijskem letu 2010/2011 izvajala
študijska programa prve stopnje:
univerzitetni študijski program Varstvoslovje,
visokošolski strokovni študijski program Varnost in policijsko delo.

VPIS V 2. LETNIK
Za vpis v 2. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za varnostne vede od 1. do 17. septembra 2010.

Fakulteta bo organizirala neposreden vpis v 2. letnik za diplomante ustreznih
višjih strokovnih šol. Ustreznost višješolskega strokovnega študijskega programa
in morebitne dodatne obveznosti iz 1. letnika vpisanega študijskega programa
določi na osnovi pisne vloge in priloţenega potrdila o izpitih študenta Komisija
za študijske zadeve na FVV.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na študijske
rezultate višješolskega programa.
Vpisna mesta
Redni

Izredni

-

30

Varnost in policijsko delo VS – Ljubljana (2. letnik) –
program prve stopnje

FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE
Ţitna ulica 15, 2000 Maribor
Tel.: (02 ) 300-47-00
Spletna stran: www.fzv.uni-mb.si
Informativno mesto: Ţitna ulica 15.
Fakulteta izvaja visokošolski strokovni študijski program prve stopnje
Zdravstvena nega.
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI
STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA

PROGRAM

PRVE

Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa) in obsega 180
kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega se lahko
vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem
srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Skladno s kompetencami tehnika zdravstvene nege/tehnice zdravstvene
nege morajo vsi kandidati, razen kandidatov z opravljenim zaključnim
izpitom ali poklicno maturo v programu zdravstveni tehnik ali tehnik
zdravstvene nege opraviti 80 ur propedevtičnega programa iz vsebin
predmeta zdravstvena nega.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu,
poklicni maturi ali splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

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

Redni
120

Izredni
120

FILOZOFSKA FAKULTETA
Koroška c. 160, 2000 Maribor
Tel.: (02) 229-38-40 – centrala
Spletna stran: www.ff.uni-mb.si
Informativno mesto: Koroška c. 160.
Fakulteta bo v študijskem letu 2010/2011 izvajala 5 univerzitetnih
enopredmetnih študijskih programov prve stopnje in 13 univerzitetnih
dvopredmetnih študijskih programov prve stopnje.
Trajanje študija
Študij traja tri leta. in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

Vpisna mesta

Univerzitetni
enopredmetni programi
prve stopnje
1. Germanistika
2. Psihologija
3. Slovenski jezik in
knjiţevnost
4. Sociologija in
interdisciplinarno
druţboslovje
5. Zgodovina
Univerzitetni
dvopredmetni programi
prve stopnje
1. Angleški jezik in
knjiţevnost
2. Filozofija
3. Geografija
4. Madţarski jezik s
knjiţevnostjo
5. Medjezikovne
študije –
angleščina
6. Medjezikovne
študije madţarščina
7. Medjezikovne
študije – nemščina
8. Nemški jezik in
knjiţevnost
9. Pedagogika
10. Slovenski jezik in
knjiţevnost
11. Sociologija
12. Umetnostna
zgodovina
13. Zgodovina

Redni

Izredni

Redni –
povezava s
FNM UM*

30
50

15
30

-

60

15

-

45

-

-

30

-

-

90

20

-

40
60

10

5
5

8

3

5

60

-

-

8

-

5

45

-

5

45

10

5

50

30

-

60

15

5

45

20

-

30

10

5

45

15

-

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

Študijske povezave

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru

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

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

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

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

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

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

Univerzitetne dvopredmetne študijske programe prve stopnje je mogoče
poljubno vezati v okviru dvopredmetnih programov na Filozofski
fakulteti Univerze v Mariboru. Povezave niso mogoče med
univerzitetnimi dvopredmetnimi študijskimi programi prve stopnje:
med univerzitetnim dvopredmetnim študijskim programom prve stopnje
Angleški jezik in knjiţevnost v povezavi s študijskim programom
Medjezikovne študije– angleščina, med univerzitetnim dvopredmetnim
študijskim programom prve stopnje Madţarski jezik in knjiţevnost v
povezavi s študijskim programom Medjezikovne študije – madţarščina,
ter med univerzitetnim dvopredmetnim študijskim programom prve
stopnje Nemški jezik in knjiţevnost v povezavi s študijskim programom
Medjezikovne študije – nemški jezik. Študijske povezave niso moţne
med univerzitetnim enopredmetnim študijskim programom prve stopnje
Germanistika in katerimkoli drugim jezikovnim programom istega
jezika.
Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru
Univerzitetne dvopredmetne študijske programe prve stopnje:
Filozofija, Geografija, Madţarski jezik s knjiţevnostjo, Nemški jezik in
knjiţevnost, Medjezikovne študije – madţarščina, Medjezikovne študije
– nemščina, Slovenski jezik in knjiţevnost in Umetnostna zgodovina je
moţno vezati z dvopredmetnimi študijskimi programi, ki jih razpisuje
Fakulteta za naravoslovje in matematiko v Mariboru.
Kandidati, ki se vpisujejo v dvopredmetne študijske programe, ki jih
razpisujeta Filozofska fakulteta UM in Fakulteta za naravoslovje in
matematiko UM, morajo na obeh izbranih dvopredmetnih študijskih
programih izpolnjevati pogoje, ki so predpisani za vpis v prvi letnik.
Matična fakulteta kandidatov, ki se bodo prijavili na vezavo
dvopredmetnih študijskih programov Fakultete za naravoslovje in
matematiko UM in Filozofske fakultete UM, bo Fakulteta za
naravoslovje in matematiko UM. Če kandidat ţeli kot matično fakulteto
izbrati Filozofsko fakulteto UM, lahko to spremeni ob vpisu.
Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani
Univerzitetne dvopredmetne študijske programe prve stopnje je moţno
vezati s skupnim univerzitetnim dvopredmetnim študijskim programom
Teološke študije, ki ga razpisuje Teološka fakulteta Univerze v
Ljubljani. Kandidatom pri prijavi ni potrebno izbirati matične fakultete,
ker je le-ta na Filozofski fakulteti UM.
Kandidati, ki se vpisujejo v dvopredmetne študijske programe, ki jih
razpisujeta Filozofska fakulteta UM in Teološka fakulteta UL, morajo
na obeh izbranih dvopredmetnih študijskih programih izpolnjevati
pogoje, ki so predpisani za vpis v prvi letnik.
Izredni študij
Za vpis na izredni študij razpisanih študijskih programov veljajo enaki
vpisni pogoji kot za redni študij.
Organiziran izredni študij bo potekal na vseh razpisanih programih, če
bo vpisanih več kot 15 študentov v obsegu 1/3 študijskega programa za
redni študij. Na enopredmetnih študijskih programih in na vezavi dveh
dvopredmetnih študijskih programov, kjer bo sprejetih in vpisanih vsaj
7 študentov, se predavanja in seminarji izvedejo v obliki konzultacij,
vaje pa v obsegu 1/3 rednega programa. Na univerzitetnih eno- in
dvopredmetnih študijskih programih z manj kot 7 sprejetimi in
vpisanimi kandidati, ni vpisa.
UNIVERZITETNI ENOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE
STOPNJE GERMANISTIKA
Vpisni pogoji
V univerzitetni enopredmetni študijski program Germanistika se lahko
vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani
predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat ţe opravil pri
poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

Študijske povezave niso moţne z univerzitetnim študijskim programom
Nemški jezik in katerimkoli drugim jezikovnim programom istega
jezika.
UNIVERZITETNI ENOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE
STOPNJE PSIHOLOGIJA
Vpisni pogoji
V univerzitetni enopredmetni študijski program Psihologija se lahko
vpiše, kdor je opravil splošno maturo ali je pred 1. 6. 1995 končal
katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

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

40 % točk,
20 % točk,
40 % točk.

UNIVERZITETNI ENOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE
STOPNJE
SOCIOLOGIJA IN INTERDISCIPLINARNO DRUŢBOSLOVJE
Vpisni pogoji
V univerzitetni enopredmetni študijski program Sociologija in
interdisciplinarno druţboslovje 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 ţe 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

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
20 % točk,
40 % točk,
40 % točk.

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

60 % točk,
40 % točk;

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

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

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

40 % točk,
20 % točk,
40 % točk.

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

kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE
STOPNJE MADŢARSKI JEZIK S KNJIŢEVNOSTJO
Vpisni pogoji
V univerzitetni dvopredmetni študijski program Madţarski jezik s
knjiţevnostjo 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 ţe opravil pri
poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

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

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

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

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

Ob programu Medjezikovne študije – angleščina študent za
dvopredmetno povezavo ne more izbrati študijskega programa Angleški
jezik in knjiţevnost.
Povezava študijskega programa z dvopredmetnim študijskim
programom Fakultete za naravoslovje in matematiko UM ni moţna.
UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE
STOPNJE MEDJEZIKOVNE ŠTUDIJE - MADŢARŠČINA
Vpisni pogoji
V univerzitetni dvopredmetni študijski program Medjezikovne študijemadţarščina se lahko vpiše, kdor je opravil splošno maturo ali je pred 1.
6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

60 % točk,
40 % točk.

Vpisni pogoji

kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz madţarskega jezika v 3. in 4. letniku
uspeh iz slovenskega jezika v 3. in 4. letniku

V univerzitetni dvopredmetni študijski program Geografija se lahko
vpiše, kdor je opravil splošno maturo ali je pred 1. 6. 1995 končal
katerikoli štiriletni srednješolski program.

V programu Medjezikovne študije – madţarščina študent kot
dvopredmetne vezave ne more izbrati univerzitetnega dvopredmetnega
programa Madţarski jezik s knjiţevnostjo.

UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE
STOPNJE GEOGRAFIJA

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

UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE
STOPNJE MEDJEZIKOVNE ŠTUDIJE – NEMŠČINA

UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE
STOPNJE SOCIOLOGIJA

Vpisni pogoji

Vpisni pogoji

V univerzitetni dvopredmetni študijski program Medjezikovne študije –
nemščina se lahko vpiše, kdor je opravil splošno maturo ali je pred 1. 6.
1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

V univerzitetni dvopredmetni študijski program Sociologija se lahko
vpiše, kdor je opravil splošno maturo ali je pred 1. 6. 1995 končal
katerikoli štiriletni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz nemškega jezika v 3. in 4. letniku
uspeh iz slovenskega jezika v 3. in 4. letniku
uspeh iz nemščine pri splošni maturi
oziroma na zaključnem izpitu

kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

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

UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE
STOPNJE NEMŠKI JEZIK IN KNJIŢEVNOST
Vpisni pogoji
V univerzitetni dvopredmetni študijski program Nemški jezik in
knjiţevnost se lahko vpiše, kdor je opravil splošno maturo ali je pred 1.
6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

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

Univerzitetnega dvopredmetnega študijskega programa prve stopnje
Nemški jezik in knjiţevnost ni mogoče študirati v povezavi s
katerimkoli drugim študijskim programom istega jezika.
UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE
STOPNJE PEDAGOGIKA
Vpisni pogoji
V univerzitetni dvopredmetni študijski program Pedagogika se lahko
vpiše, kdor je opravil splošno maturo ali je pred 1. 6. 1995 končal
katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
oziroma zaključnem izpitu
60 % točk,
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
40 % točk.
Povezava študijskega programa z dvopredmetnim študijskim
programom Fakultete za naravoslovje in matematiko UM ni moţna.
UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE
STOPNJE SLOVENSKI JEZIK IN KNJIŢEVNOST
Vpisni pogoji
V univerzitetni dvopredmetni študijski program Slovenski jezik in
knjiţevnost se lahko vpiše, kdor je opravil splošno maturo ali je pred 1.
6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz slovenščine pri splošni maturi
oziroma na zaključnem izpitu

Povezava študijskega programa z dvopredmetnim študijskim
programom Fakultete za naravoslovje in matematiko UM ni moţna.

20 % točk.

Študent ob programu Medjezikovne študije – nemški jezik kot
dvopredmetne vezave ne more izbrati univerzitetnega dvopredmetnega
programa Nemški jezik in knjiţevnost in univerzitetnega
enopredmetnega programa Germanistika.

kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz nemškega jezika v 3. in 4. letniku
uspeh iz slovenskega jezika v 3. in 4. letniku
uspeh iz nemščine pri splošni maturi
oziroma na zaključnem izpitu

60 % točk,
40 % točk.

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

60 % točk,
40 % točk.

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

60 % točk,
40 % točk.

Povezava študijskega programa z dvopredmetnim študijskim
programom Fakultete za naravoslovje in matematiko UM ni moţna.

MEDICINSKA FAKULTETA
Slomškov trg 15, 2000 Maribor
Tel.: (02) 234-56-01
Spletna stran: www.mf.uni-mb.si
Informativno mesto: Slomškov trg 15, Velika dvorana Rektorata UM.
Fakulteta izvaja enoviti magistrski študijski program druge stopnje
Splošna medicina.
ENOVITI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE
SPLOŠNA MEDICINA
Trajanje študija
Študij traja 6 let in obsega 360 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji

40 % točk,
20 % točk,
40 % točk.

V enoviti magistrski študijski program Splošna medicina se lahko
vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

Vzporedni študij in vpis diplomantov

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri posameznih predmetih splošne mature:
matematika, tuji jezik in en naravoslovni predmet
(biologija, fizika ali kemija)
kandidati iz točke b) pa glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz matematike ali tujega jezika
pri zaključnem izpitu ter uspeh iz enega
od naravoslovnih predmetov (fizike, kemije
ali biologije) pri zaključnem izpitu
ali v zadnjem letniku srednje šole,
ko se je predmet predaval

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

45 % točk.

Vpisna mesta
Splošna medicina – enoviti magistrski študijski
program

Redni

Izredni

86

-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Prehod je mogoč samo, če gre za fakulteto in študijski program iste vrste in sicer
le za drugi in tretji letnik študija medicine na MF UM:
kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za vpis,
kandidat za nadaljevanje študija na MF UM mora izpolnjevati vse študijske
obveznosti letnika, v katerega je bil do tedaj vpisan,
izpolnjevati mora pogoje za vpis v višji letnik študija na matični fakulteti,
kandidat mora utemeljiti svojo prošnjo in predloţiti študijski program, po
katerem je opravljal svoj študij,
pri prehodih se smiselno uporabljajo določila Statuta UM in Merila za
prehode.
VPIS V 2. LETNIK – ENOVITI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE
Za vpis v 2. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na
Medicinsko fakulteto od 1. do 17. septembra 2010.
Če bo prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih mest, bodo kandidati izbrani
glede na merila, ki so s študijskim programom določena ob omejitvi vpisa.
VPIS V 3. LETNIK- STARI PROGRAM
Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na
Medicinsko fakulteto od 1. do 17. septembra 2010.
Če bo prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih mest, bodo kandidati izbrani
glede na merila, ki so s študijskim programom določena ob omejitvi vpisa.

Kandidati pošljejo izpolnjeni obrazec Prijava za vpis na visokošolski
zavod v študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante
oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode (obrazec DZS
1,71/4) na Pedagoško fakulteto do 8. marca 2010, ker se na vseh
razpisanih študijskih programih preverja umetniška nadarjenost oziroma
psihofizična sposobnost. Za vzporedni študij se k prijavi priloţi soglasje
matične fakultete. Ostale dokumente, navedene v splošnem delu
razpisa, se pošlje na fakulteto od 1. do 17. septembra 2010.
Študenti Pedagoške fakultete in študenti drugih visokošolskih zavodov
lahko po prvem letniku vzporedno vpišejo univerzitetni enopredmetni
študijski program, če je njihova povprečna ocena v osnovnem študiju
enaka ali višja kot 8 (osem).
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI
GLASBENA PEDAGOGIKA

PROGRAM

PRVE

STOPNJE

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

50 % točk,
40 % točk,
10 % točk.

Preizkus glasbene sposobnosti
Kandidati bodo preizkus opravljali na Pedagoški fakulteti v Mariboru
28. ali 29. junija 2010 ob 9. uri. Preizkus glasbene sposobnosti,
opravljen v prejšnjih letih (od leta 1997 dalje) za vpis v program
Glasbena pedagogika na Pedagoški fakulteti Maribor, se kandidatom
prizna.

Redni

Izredni

2

-

Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem roku še prosta mesta,
bo preizkus glasbene sposobnosti v drugem roku 9. septembra 2010 ob
9. uri. Če bodo po končanem izbirnem postopku v drugem roku še
prosta mesta, bo preizkus glasbene sposobnosti organiziran še v tretjem
prijavnem roku.

2

-

Vpisna mesta

Vpisna mesta
Splošna medicina UN (2. letnik) – enoviti magistrski
študijski program
Splošna medicina UN (3. letnik) – stari program

Za vzporedni študij in diplomante univerzitetnega in visokošolskega
strokovnega študijskega programa je namenjenih 5 % vpisnih mest
glede na razpisano število mest pri posameznem študijskem programu
za vpis v prvi letnik. Za vpis veljajo objavljeni vpisni pogoji. Če bo na
posamezni program prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih
vpisnih mest, bodo izbrani glede na povprečno oceno študija.

PEDAGOŠKA FAKULTETA
Koroška c. 160, 2000 Maribor
Tel.: (02) 229-36-00 – centrala
Spletna stran: www.pfmb.uni-mb.si
Informativno mesto: Koroška c. 160.
Fakulteta izvaja tri univerzitetne študijske programe prve stopnje
(Glasbena pedagogika, Likovna pedagogika, Razredni pouk) in dva
visokošolska strokovna študijska programa prve stopnje (Predšolska
vzgoja, Športno treniranje).
Izredni študij
Za vpis na razpisane smeri veljajo enaki vpisni pogoji kot za redni
študij.
Organiziran izredni študij bo potekal na razpisanih programih, kjer bo
vpisanih več kot 15 študentov, v obsegu 1/3 študijskega programa za
redni študij. Na programu z manj kot 15 prijavljenimi kandidati, ni
vpisa.
Visokošolski strokovni program Predšolska vzgoja se bo izvajal le na
sedeţu fakultete.

Glasbena pedagogika – univerzitetni program

Redni
30

Izredni
-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
VPIS V 2. LETNIK – PROGRAM PRVE STOPNJE
Za vpis v 2. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Pedagoško
fakulteto do 8. marca 2010.
Prijavi priloţijo overjeno kopijo srednješolskega spričevala ter potrjen
predmetnik z učnimi načrti dosedanjega študija. Potrdilo o opravljenih
obveznostih iz dosedanjega študija in o izpolnjevanju pogojev za napredovanje v
2. letnik se pošlje na fakulteto od 1. do 17. septembra 2010.
Komisija za študijske zadeve Pedagoške fakultete določi na osnovi predmetnika,
učnih načrtov in dokazil o opravljenih obveznostih iz dosedanjega študija
obveznosti, ki se v celoti ali delno priznajo, in predpiše dodatne obveznosti iz
študijskega programa ter določi rok, do katerega mora izpolniti te obveznosti kot
pogoj za vpis v ustrezni letnik univerzitetnega programa prve stopnje Glasbena
pedagogika. Pri prehodih se smiselno upoštevajo določila Statuta UM.
Obseg vpisa je omejen s številom vpisnih mest v 1. letnik. Če bo prijavljenih več
kandidatov, kot bo prostih mest, bodo izbrani glede na povprečno oceno
dosedanjega študija.

Prehodi iz univerzitetnih študijskih programov (pred sprejetjem ZVIS leta
2004) in iz (bolonjskih) univerzitetnih študijskih programov prve stopnje
Študenti sorodnih univerzitetnih študijskih programov prve stopnje (pred
sprejetjem ZVIS leta 2004), ki izpolnjujejo pogoje za vpis v nov študijski
univerzitetni program Glasbena pedagogika, 1. stopnja, lahko na podlagi
predloţenih dokazil preidejo v 2. letnik novega univerzitetnega študijskega
programa Glasbena pedagogika, 1. stopnja. Določijo se jim manjkajoče
obveznosti, ki jih morajo opraviti, če ţelijo diplomirati v novem programu.
Pod sorodne univerzitetne študijske programe prve stopnje se smatrajo: študijski
univerzitetni program Glasbena pedagogika, prva stopnja, ki se izvaja na AG UL
in študij Muzikologija, prva stopnja, ki se izvaja na FF UL, ter ustrezni tuji
univerzitetni študijski programi.
Vpisna mesta
Redni
Število vpisnih mest za redni
študij je omejeno s številom
vpisnih mest za 1. letnik.

Glasbena pedagogika UN (2.
letnik) – program prve stopnje

Izredni
-

VPIS V 3. LETNIK – STARI PROGRAM
Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Pedagoško
fakulteto do 8. marca 2010.
Prijavi priloţijo overjeno kopijo diplome in potrdilo o opravljenih izpitih.
Diplomanti pedagoških akademij oziroma diplomanti višješolskega študija se
lahko vpišejo v 3. letnik rednega študija na univerzitetni program Glasbena
pedagogika, če so diplomirali na višješolskem študijskem programu Glasbena
vzgoja.
Obseg vpisa je omejen s številom vpisnih mest v 1.letnik.
Če bo prijavljenih več kandidatov, kot bo prostih mest, bodo izbrani glede na
povprečno oceno višješolskega študija.
Vpisna mesta
Glasbena pedagogika UN
(3. letnik) – stari program

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

Izredni

Likovna pedagogika – univerzitetni program

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

Redni

Izredni

30

-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
VPIS V 2. LETNIK – PROGRAM PRVE STOPNJE
Za vpis v 2. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Pedagoško
fakulteto do 8. marca 2010.
Prijavi priloţijo overjeno kopijo srednješolskega spričevala ter potrjen
predmetnik z učnimi načrti dosedanjega študija. Potrdilo o opravljenih
obveznostih iz dosedanjega študija in o izpolnjevanju pogojev za napredovanje v
2. letnik se pošlje na fakulteto od 1. do 17. septembra 2010.
Komisija za študijske zadeve Pedagoške fakultete določi na osnovi predmetnika,
učnih načrtov in dokazil o opravljenih obveznosti iz dosedanjega študija
obveznosti, ki se v celoti ali delno priznajo, in predpiše dodatne obveznosti iz
študijskega programa ter določi rok, do katerega mora izpolniti te obveznosti kot
pogoj za vpis v ustrezni letnik univerzitetnega programa prve stopnje Likovna
pedagogika. Pri prehodih se smiselno upoštevajo določila Statuta UM.
Obseg vpisa je omejen s številom vpisnih mest v 1. letnik. Če bo prijavljenih več
kandidatov, kot bo prostih mest, bodo izbrani glede na povprečno oceno
dosedanjega študija.
Prehodi iz univerzitetnih študijskih programov (pred sprejetjem ZVIS leta
2004) in iz (bolonjskih) univerzitetnih študijskih programov prve stopnje
Študenti univerzitetnih študijskih programov likovnega področja, ki izpolnjujejo
pogoje za vpis v nov študijski univerzitetni program prve stopnje Likovna
pedagogika, lahko na podlagi predloţenih dokazil preidejo v 2. letnik novega
univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Likovna pedagogika.
Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če ţelijo
diplomirati v novem programu.
Vpisna mesta

-

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
LIKOVNA PEDAGOGIKA

kandidati izbrani glede na:
uspeh pri preizkusu likovnih sposobnosti
splošni uspeh pri splošni maturi,
poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

Vpisna mesta

Likovna pedagogika UN (2. letnik)
– program prve stopnje

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

Izredni
-

VPIS V 3. LETNIK – STARI PROGRAM
Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Pedagoško
fakulteto do 8. marca 2010.
Prijavi priloţijo overjeno kopijo diplome in potrdilo o opravljenih izpitih.
Diplomanti pedagoških akademij oziroma diplomanti višješolskega študija se
lahko vpišejo v 3. letnik rednega študija na univerzitetni program Likovna
pedagogika, če so diplomirali na višješolskem študijskem programu Likovna
vzgoja.
Če bo prijavljenih več kandidatov, kot bo prostih mest, bodo izbrani glede na
povprečno oceno višješolskega študija.
Vpisna mesta
Likovna pedagogika UN (3. letnik)
– stari program

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

Izredni
-

50 % točk,
40 % točk,
10 % točk.

Preizkus likovnih sposobnosti
Kandidati bodo preizkus opravljali na Pedagoški fakulteti v Mariboru
28. ali 30. junija 2010 ob 9. uri. Kandidatom, ki so preizkus opravili za
vpis v program Likovna pedagogika od leta 2007 dalje, se preizkus
prizna.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem roku še prosta mesta,
bo preizkus likovnih sposobnosti v drugem roku 10. septembra 2010
ob 9. uri. Če bodo po končanem izbirnem postopku v drugem roku še
prosta mesta, bo preizkus likovnih sposobnosti organiziran še v tretjem
prijavnem roku.
Preizkus likovnih sposobnosti lahko kandidati v tekočem prijavnem
postopku opravljajo večkrat in sicer enkrat v prvem ali drugem
junijskem roku in v septembrskem/oktobrskem roku, ki bo le, če bodo
objavljena prosta vpisna mesta za drugo oziroma tretjo prijavo.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI
RAZREDNI POUK

PROGRAM

PRVE

STOPNJE

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

60 % točk,
40 % točk.

Preizkus glasbenih sposobnosti
Kandidati bodo preizkus opravljali na Pedagoški fakulteti v Mariboru 1.
ali 2. julija 2010 ob 9. ali 13. uri. Vsem, ki so za vpis v program
Razredni pouk na Pedagoški fakulteti Maribor ţe v prejšnjih letih (od
leta 1997 dalje) opravili preizkus glasbenih sposobnosti, se preizkus
prizna.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem roku še prosta mesta,
bo preizkus glasbenih sposobnosti v drugem roku 9. septembra 2010
ob 9. uri.

Preizkus glasbenih sposobnosti
Kandidati bodo preizkus opravljali na Pedagoški fakulteti v Mariboru
30. junija ali 1. julija 2010 ob 9. ali 13. uri. Vsem, ki so za vpis v
program Predšolska vzgoja na Pedagoški fakulteti Maribor ţe uspešno
opravili preizkus glasbenih sposobnosti (od leta 1997 dalje), se preizkus
prizna.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem roku še prosta mesta,
bo preizkus glasbenih sposobnosti v drugem roku 9. septembra 2010
ob 9. uri.

Vpisna mesta

Vpisna mesta
Redni
120

Razredni pouk – univerzitetni program

Izredni
-

Predšolska vzgoja – visokošolski strokovni program

Redni
75

Izredni
30

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE

Komisija za študijske zadeve Pedagoške fakultete določi na osnovi predmetnika,
učnih načrtov in dokazil o opravljenih obveznostih iz dosedanjega študija
obveznosti, ki se v celoti ali delno priznajo, in predpiše dodatne obveznosti iz
študijskega programa ter določi rok, do katerega mora izpolniti te obveznosti kot
pogoj za vpis v ustrezni letnik univerzitetnega programa prve stopnje Razredni
pouk. Pri prehodih se smiselno upoštevajo določila Statuta UM.

VPIS V 2. LETNIK – PROGRAM PRVE STOPNJE
Za vpis v 2. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Pedagoško
fakulteto do 8. marca 2010.
Prijavi priloţijo overjeno kopijo srednješolskega spričevala ter potrjen
predmetnik z učnimi načrti dosedanjega študija. Potrdilo o opravljenih
obveznostih iz dosedanjega študija in o izpolnjevanju pogojev za napredovanje v
2. letnik se pošlje na fakulteto od 1. do 17. septembra 2010.
Komisija za študijske zadeve Pedagoške fakultete določi na osnovi predmetnika,
učnih načrtov in dokazil o opravljenih obveznostih iz dosedanjega študija
obveznosti, ki se v celoti ali delno priznajo, in predpiše dodatne obveznosti iz
študijskega programa ter določi rok, do katerega mora izpolniti te obveznosti kot
pogoj za vpis v ustrezni letnik visokošolskega strokovnega programa prve
stopnje Predšolska vzgoja. Pri prehodih se smiselno upoštevajo določila Statuta
UM.

Obseg vpisa je omejen s številom vpisnih mest v 1. letnik. Če bo prijavljenih več
kandidatov, kot bo prostih mest, bodo izbrani glede na povprečno oceno
dosedanjega študija.

Obseg vpisa je omejen s številom vpisnih mest v 1. letnik. Če bo prijavljenih več
kandidatov, kot bo prostih mest, bodo izbrani glede na povprečno oceno
dosedanjega študija.

Prehodi iz univerzitetnih študijskih programov (pred sprejetjem ZVIS leta
2004) in iz (bolonjskih) univerzitetnih študijskih programov prve stopnje
Študentom univerzitetnih študijskih programov PEF in sorodnih univerzitetnih
študijskih programov (razredni pouk), ki izpolnjujejo pogoje za vpis v predlagani
študijski program, se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če
ţelijo diplomirati v novem programu.

Prehodi iz visokošolskih strokovnih študijskih programov (pred sprejetjem
ZVIS leta 2004) in iz (bolonjskih) in visokošolskih strokovnih študijskih
programov prve stopnje.
Študenti visokošolskih strokovnih študijskih programov pred sprejetjem ZVIS
leta 2004 (socialno delo, zdravstvena nega), ki izpolnjujejo pogoje za vpis v
predlagani študijski program, lahko na podlagi predloţenih dokazil preidejo v
ustrezni letnik predlaganega študijskega programa. Določijo se jim manjkajoče
obveznosti, ki jih morajo opraviti, če ţelijo diplomirati v novem programu.
Študenti visokošolskih strokovnih študijskih programov (predšolska vzgoja), ki
izpolnjujejo pogoje za vpis v predlagani študijski program, lahko na podlagi
predloţenih dokazil preidejo v ustrezni letnik predlaganega študijskega
programa. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če
ţelijo diplomirati v novem programu.

VPIS V 2. LETNIK – PROGRAM PRVE STOPNJE
Za vpis v 2. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Pedagoško
fakulteto do 8. marca 2010.
Prijavi priloţijo overjeno kopijo srednješolskega spričevala ter potrjen
predmetnik z učnimi načrti dosedanjega študija. Potrdilo o opravljenih
obveznostih iz dosedanjega študija in o izpolnjevanju pogojev za napredovanje v
2. letnik se pošlje na fakulteto od 1. do 17. septembra 2010.

Prehodi iz visokošolskih strokovnih študijskih programov (pred sprejetjem
ZVIS leta 2004) in iz (bolonjskih) in visokošolskih strokovnih študijskih
programov prve stopnje
Študenti visokošolskih strokovnih programov PEF in sorodnih visokošolskih
strokovnih študijskih programov (predšolska vzgoja), ki izpolnjujejo pogoje za
vpis v predlagani študijski program, lahko na podlagi predloţenih dokazil
preidejo v 2. letnik predlaganega študijskega programa. Določijo se jim
manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če ţelijo diplomirati v novem
programu.
Vpisna mesta
Razredni pouk UN (2. letnik)
– program prve stopnje

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

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI
STOPNJE PREDŠOLSKA VZGOJA

Izredni

PROGRAM

-

PRVE

Trajanje študija
Študij traja 3 leta (6 semestrov pedagoškega procesa) in obsega 180
kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Predšolska vzgoja se lahko
vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil zaključni izpit oziroma poklicno maturo v
srednješolskih programih predšolska vzgoja ali zdravstvena vzgoja,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus glasbenih sposobnosti.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu,
poklicni maturi oziroma splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Prehodi iz univerzitetnih študijskih programov (pred sprejetjem ZVIS leta
2004) in iz (bolonjskih) univerzitetnih študijskih programov prve stopnje
Študentom univerzitetnih študijskih programov pedagoških fakultet in sorodnih
univerzitetnih študijskih programov druţboslovnih in humanističnih ved
(pedagogika, psihologija, sociologija, socialna pedagogika, socialno delo), ki
izpolnjujejo pogoje za vpis v predlagani študijski program, se določijo
manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če ţelijo diplomirati v novem
programu.
Vpisna mesta
Predšolska vzgoja
VS (2. letnik) –
program prve stopnje

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

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

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM ŠPORTNO
TRENIRANJE
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (6 semestrov pedagoškega procesa) in obsega 180
kreditnih točk po ECTS.
Izbrani šport
Izbrani športi so namenjeni študentom glede na športno panogo, za
katero so se opredelili ob vpisu na študijski program oziroma glede na
njihov trenerski profil. V drugem letniku je mogoča izbira enega od
izbranih športov: odbojka, košarka, nogomet, rokomet, športna
gimnastika, alpsko smučanje, plavanje, atletika, fitnes, planinstvo in
alpinizem, judo, karate, tenis. Izbrani šport se nadaljuje v tretjem
letniku.

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

30 % točk,
40 % točk,
30 % točk.

Preizkus motoričnih sposobnosti
Prijavljeni kandidati bodo v roku, določenem v splošnem delu Razpisa
za vpis, pisno obveščeni o vseh podrobnostih v zvezi s preizkusom
motoričnih sposobnosti, ki bo 28. ali 29. junija 2010. Kandidati lahko
izbirajo termin preizkusa.
Opravljeni preizkus motoričnih sposobnosti velja samo za tekoče leto.

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

-

Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem roku še prosta mesta,
bo preizkus motoričnih sposobnosti za drugi rok 9. septembra 2010.

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

Dokumenti

PRAVNA FAKULTETA

Vsi kandidati morajo najkasneje do 1. junija 2010 v prvem prijavnem
roku oziroma do 30. avgusta 2010 v drugem prijavnem roku (če bodo
objavljena še prosta vpisna mesta) poslati na Pedagoško fakulteto vsaj
eno od naštetih dokazil:
a) dokazilo o vsaj petletnem igralnem staţu v izbrani športni panogi ali
b) dokazilo o športnih tekmovalnih doseţkih v izbrani športni panogi
ali

Mladinska ulica 9, 2000 Maribor
Tel.: (02) 250-42-00
Spletna stran: www.pf.uni-mb.si
Informativno mesto: Mladinska ul. 9, predavalnica 1/II.

c) dokazilo o tem, da je redno delal kot športni trener vsaj dve
leti in je dosegel kakovostne rezultate v izbrani športni panogi
ali
d) dokazilo o pridobljeni strokovni usposobljenosti za športnega
trenerja v izbrani športni panogi.
Vpisna mesta
Športno treniranje – visokošolski strokovni program

Redni
-

Izredni
45

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
VPIS V 2. LETNIK – PROGRAM PRVE STOPNJE
Za vpis v 2. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Pedagoško
fakulteto do 8. marca 2010.
Prijavi priloţijo overjeno kopijo srednješolskega spričevala ter potrjen
predmetnik z učnimi načrti dosedanjega študija. Potrdilo o opravljenih
obveznostih iz dosedanjega študija in o izpolnjevanju pogojev za napredovanje v
2. letnik se pošlje na fakulteto od 1. do 17. septembra 2010.
Komisija za študijske zadeve Pedagoške fakultete določi na osnovi predmetnika,
učnih načrtov in dokazil o opravljenih obveznostih iz dosedanjega študija
obveznosti, ki se v celoti ali delno priznajo, in predpiše dodatne obveznosti iz
študijskega programa ter določi rok, do katerega mora izpolniti te obveznosti kot
pogoj za vpis v ustrezni letnik visokošolskega strokovnega programa prve
stopnje Športno treniranje. Pri prehodih se smiselno upoštevajo določila Statuta
UM.
Obseg vpisa je omejen s številom vpisnih mest v 1. letnik. Če bo prijavljenih več
kandidatov, kot bo prostih mest, bodo izbrani glede na povprečno oceno
dosedanjega študija.
Prehodi iz univerzitetnih študijskih programov (pred sprejetjem ZVIS leta
2004) in iz (bolonjskih) univerzitetnih študijskih programov 1. stopnje
Študentom sorodnih univerzitetnih študijskih programov prve stopnje (športna
vzgoja, športno treniranje, kineziologija), ki izpolnjujejo pogoje za vpis v nov
študijski program 1. stopnje Športno treniranje lahko na podlagi predloţenih
dokazil preidejo v 2. letnik novega študijskega programa 1. stopnje Športno
treniranje. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če
ţelijo diplomirati v novem programu.

Fakulteta izvaja
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE PRAVO
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov) in obsega 180 kreditnih točk po
ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Pravo se lahko vpiše, kdor je opravil
splošno maturo ali je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni
srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4 letniku

60 % točk,
40 % točk.

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

Redni
150

Izredni
150

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – STARI PROGRAM
VPIS V 3. LETNIK
Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Pravno
fakulteto od 1. do 17. septembra 2010.
V 3. letnik rednega oziroma izrednega študija se lahko vpišejo kandidati, ki so
končali višješolski študijski program Pravna dejavnost.
Vpisna mesta
Pravo UN (3. letnik) – stari program

Redni
30

Izredni
60

VPISNA MESTA ZA NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE NA
UNIVERZI V MARIBORU
(točka XIV splošnega dela Razpisa za vpis)
VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Redni
Študijski program
EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA
Poslovna ekonomija VS (2. letnik) – program prve stopnje
20
Poslovna ekonomija VS (3. letnik) – program prve stopnje
20
FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN
INFORMATIKO
Elektrotehnika UN (2. letnik) – program prve stopnje
15
Informatika in tehnologije komuniciranja UN (2. letnik) – program prve
15
stopnje
Računalništvo in informacijske tehnologije UN (2. letnik) – program prve
15
stopnje
Redni
Medijske komunikacije UN (2. letnik) –
Število vpisnih mest za redni študij je omejeno s
program prve stopnje
številom vpisanih mest za 1. letnik navedenega
študijskega programa..
Redni
Telekomunikacije UN (2. letnik) – program prve stopnje
15
Elektrotehnika VS (2. letnik) – program prve stopnje
20
Računalništvo in informacijske tehnologije VS (2. letnik) – program prve
20
stopnje
Informatika in tehnologije komuniciranja VS (2. letnika) – program prve
20
stopnje
FERI, FG, FS in EPF
Gospodarsko inţenirstvo - smer elektrotehnika UN (2. letnik) – program
5
prve stopnje
Gospodarsko inţenirstvo - smer gradbeništvo UN (2. in 3. letnik) – program
20
prve stopnje
Gospodarsko inţenirstvo - smer strojništvo UN (2. letnik) – program prve
15
stopnje
Gospodarsko inţenirstvo - smer strojništvo UN (3. letnik) – program prve
15
stopnje
FERI in FS
Mehatronika UN (2. letnik) – program prve stopnje
15
Mehatronika UN (3. letnik) – program prve stopnje
15
FAKULTETA ZA ENERGETIKO
Energetika UN (2. letnik) – program prve stopnje
10
Energetika UN (3. letnik) – program prve stopnje
10
Energetika VS (2. letnik) – program prve stopnje
10
Energetika VS (3. letnik) – program prve stopnje
10
FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO
Gradbeništvo UN (2. in 3. letnik) – program prve stopnje
20
Prometno inţenirstvo UN (2. in 3. letnik) – program prve stopnje
20
Arhitektura UN (2. in 3. letnik) – program prve stopnje
20
Gradbeništvo VS (2. letnik) – program prve stopnje
20
Prometno inţenirstvo VS (2. letnik) – program prve stopnje
20
FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO
Kemijska tehnologija UN (3. letnik) – stari program
15
Kemijska tehnologija VS (3. letnik) – stari program
15
FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE
Agronomija – okrasne rastline, zelenjava in poljščine VS (3. letnik) –
program prve stopnje
Ekološko kmetijstvo VS (3. letnik) – program prve stopnje
FAKULTETA ZA LOGISTIKO
Logistika sistemov UN (3. letnik) – program prve stopnje
10
Gospodarska in tehniška logistika VS (2. letnik) – program prve stopnje
10
Gospodarska in tehniška logistika VS (3. letnik) – program prve stopnje
10
FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO
Univerzitetni enopredmetni študijski programi
Biologija UN (2. letnik) – program prve stopnje
5
Ekologija z naravovarstvom UN (2. letnik) – program prve stopnje
5
Ekologija z naravovarstvom UN (3. letnik) – program prve stopnje
5
Fizika UN (2. letnik) – program prve stopnje
5
Fizika UN (3. letnik) – program prve stopnje
5
Matematika UN (2. letnik) – program prve stopnje
20
Matematika UN (3. letnik) – program prve stopnje
20
Univerzitetni dvopredmetni študijski programi
Izobraţevalna biologija UN (2. letnik) – program prve stopnje
5
Izobraţevalna fizika UN (2. letnik) – program prve stopnje
5
Izobraţevalna kemija UN (2. letnik) – program prve stopnje
5
Izobraţevalna matematika UN (2. letnik) – program prve stopnje
20
Izobraţevalno računalništvo UN (2. letnik) – program prve stopnje
20
Izobraţevalna tehnika UN (2. letnik) – program prve stopnje
10

Izredni
20
20

Izredni
10
Izredni
10
10
10

20
20
20
20
20
20
20
20
30
40
30
10
15
10

-

VPISNA MESTA ZA NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE NA
UNIVERZI V MARIBORU (nadaljevanje)
(točka XIV splošnega dela Razpisa za vpis)
VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Redni
Študijski program
FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE
Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov UN (2. letnik)
10
– program prve stopnje
Organizacija in management kadrovskih in izobraţevalnih sistemov UN (2.
10
letnik) – program prve stopnje
Organizacija in management informacijskih sistemov UN (2. letnik) –
10
program prve stopnje
Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov UN (3. letnik)
– program prve stopnje
Organizacija in management kadrovskih in izobraţevalnih sistemov UN (3.
letnik) – program prve stopnje
Organizacija in management informacijskih sistemov UN (3. letnik) –
program prve stopnje
Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov VS (2. letnik) –
10
program prve stopnje
Organizacija in management kadrovskih in izobraţevalnih sistemov VS (2.
10
letnik) – program prve stopnje
Organizacija in management informacijskih sistemov VS (2. letnik) –
10
program prve stopnje
Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov VS (3. letnik) –
program prve stopnje
Organizacija in management kadrovskih in izobraţevalnih sistemov VS (3.
letnik) – program prve stopnje
Organizacija in management informacijskih sistemov VS (3. letnik) –
program prve stopnje
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
Strojništvo UN (2. letnik) – program prve stopnje
10
Strojništvo UN (3. letnik) – program prve stopnje
10
Strojništvo VS (2. letnik) – program prve stopnje
20
Strojništvo VS (3. letnik) – stari program
20
Oblikovanje in tekstilni materiali UN (2. letnik) – program prve stopnje
10
Oblikovanje in tekstilni materiali UN (3. letnik) – program prve stopnje
10
Tehnologije tekstilnega oblikovanja VS (2. letnik) – program prve stopnje
15
Tekstilstvo VS (3. letnik) – stari program
15
FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE
Varnost in policijsko delo VS - Ljubljana (2. letnik) – program prve stopnje
MEDICINSKA FAKULTETA
Splošna medicina UN (2. letnik) – enoviti magistrski študijski program
2
druge stopnje
Splošna medicina UN (3. letnik) – stari program
2
PEDAGOŠKA FAKULTETA
Redni
Glasbena pedagogika UN (2. letnik) –
Število vpisnih mest za redni študij je
program prve stopnje
omejeno s številom vpisnih mest za 1. letnik.
Glasbena pedagogika UN (3. letnik) –
Število vpisnih mest za redni študij je
stari program
omejeno s številom vpisnih mest za 1. letnik.
Likovna pedagogika UN (2. letnik) –
Število vpisnih mest za redni študij je
program prve stopnje
omejeno s številom vpisnih mest za 1. letnik.
Likovna pedagogika UN (3. letnik) –
Število vpisnih mest za redni študij je
stari program
omejeno s številom vpisnih mest za 1. letnik.
Razredni pouk UN (2. letnik) – program
Število vpisnih mest za redni študij je
prve stopnje
omejeno s številom vpisnih mest za 1. letnik.
Predšolska vzgoja VS (2. letnik) –
Število vpisnih mest za redni študij je
program prve stopnje
omejeno s številom vpisnih mest za 1. letnik.
Športno treniranje VS (2. letnik) –
program prve stopnje
PRAVNA FAKULTETA
Pravo UN (3. letnik) – stari program

Redni
30

Izredni

15
15
15
10
10
10
15
15
15
15
15
15
20
20
15
15
30
Izredni
Število vpisnih mest za izredni študij
je omejeno s številom vpisnih mest za
1. letnik.
Število vpisnih mest za izredni študij
je omejeno s številom vpisnih mest za
1. letnik.
Izredni
60

VPISNA MESTA ZA VZPOREDNI ŠTUDIJ IN ŠTUDIJ DIPLOMANTOV NA UNIVERZI
V MARIBORU
(točka XV splošnega dela Razpisa za vpis)

VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program

Redni

Izredni

EKONOMSKO-POSLOVNA
FAKULTETA

30

-

Ekonomske in poslovne vede UN

15

-

Poslovna ekonomija VS

15

-

FAKULTETA ZA
ELEKTROTEHNIKO,
RAČUNALNIŠTVO IN
INFORMATIKO

41

8

Elektrotehnika UN
Elektrotehnika VS
Informatika in tehnologije komuniciranja
UN
Informatika in tehnologije komuniciranja
VS
Medijske komunikacije UN
Računalništvo in informacijske
tehnologije UN
Računalništvo in informacijske
tehnologije VS
Telekomunikacije UN

5
9

2

5

-

6

2

3

2

5

-

6

2

2

-

FERI, FG, FS IN EPF

7

-

2

-

3

-

2

-

FERI IN FS

2

-

Mehatronika UN

2

-

FAKULTETA ZA ENERGETIKO

9

8

Energetika UN
Energetika VS

4
5

4
4

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO

22

5

Arhitektura UN
Gradbeništvo UN
Gradbeništvo VS
- Maribor
- Celje
Prometno inţenirstvo UN
Prometno inţenirstvo VS
- Maribor
- Celje

4
5

1

4
2
2

1
1

3
2

2
-

FAKULTETA ZA KEMIJO IN
KEMIJSKO TEHNOLOGIJO

12

5

Kemija UN
Kemijska tehnologija UN
Kemijska tehnologija VS

2
5
5

1
2
2

FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN
BIOSESTEMSKE VEDE

13

-

2

-

2
1
2

-

Gospodarsko inţenirstvo – smer
elektrotehnika UN
Gospodarsko inţenirstvo – smer
gradbeništvo UN
Gospodarsko inţenirstvo – smer
strojništvo UN

Agronomija – okrasne rastline, zelenjava
in poljščine VS
Biosistemsko inţenirstvo VS
Ekološko kmetijstvo VS
Kmetijstvo UN

VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
Management v agroţivilstvu in razvoj
podeţelja VS
Vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo
VS
Ţivinoreja VS
FAKULTETA ZA LOGISTIKO
Gospodarska in tehniška logistika VS
Logistika sistemov UN
FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE
IN MATEMATIKO
Univerzitetni enopredmetni študijski
programi prve stopnje
Biologija
Ekologija z naravovarstvom
Fizika
Matematika
Univerzitetni dvopredmetni študijski
programi prve stopnje
Izobraţevalna biologija
Izobraţevalna fizika
Izobraţevalna kemija
Izobraţevalna matematika
Izobraţevalno računalništvo
Izobraţevalna tehnika
FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE
VEDE
Organizacija in management
informacijskih sistemov UN
Organizacija in management
informacijskih sistemov VS
Organizacija in management kadrovskih in
izobraţevalnih sistemov UN
Organizacija in management kadrovskih in
izobraţevalnih sistemov VS
Organizacija in management poslovnih in
delovnih sistemov UN
Organizacija in management poslovnih in
delovnih sistemov VS
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
Oblikovanje in tekstilni materiali UN
Strojništvo UN
Strojništvo VS
Tehnologije tekstilnega oblikovanja VS
FAKULTETA ZA VARNOSTNE
VEDE
Varnost in policijsko delo VS (Ljubljana)
Varstvoslovje UN
FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE
VEDE
Zdravstvena nega VS
FILOZOFSKA FAKULTETA
Univerzitetni enopredmetni programi
prve stopnje
Germanistika
Psihologija

Redni

Izredni

2

-

2

-

2

-

12
7
5

5
3
2

20

-

12

-

3
3
2
4

-

8

-

2
2
3
3
3
3

-

21

21

3

3

4

4

3

3

4

4

3

3

4

4

23
6
11
6

4
3
1

7

11

4
3

8
3

6

6

6

6

23

8

9

3

1
2

1
1

VPISNA MESTA ZA VZPOREDNI ŠTUDIJ IN ŠTUDIJ DIPLOMANTOV NA UNIVERZI
V MARIBORU (nadaljevanje)
(točka XV splošnega dela Razpisa za vpis)

VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
Slovenski jezik in knjiţevnost
Sociologija in interdisciplinarno
druţboslovje
Zgodovina
Univerzitetni dvopredmetni programi
prve stopnje
Angleški jezik in knjiţevnost
Filozofija
Geografija
Madţarski jezik s knjiţevnostjo
Medjezikovne študije – angleščina
Medjezikovne študije – madţarščina
Medjezikovne študije – nemščina
Nemški jezik in knjiţevnost
Pedagogika
Slovenski jezik in knjiţevnost

Redni

Izredni

3

1

2

-

1

-

14

5

4
2
3
1
3
1
2
2
2
3

1
1
1
1
1
1

VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program

Redni

Izredni

Sociologija
Umetnostna zgodovina

2
1

1
1

Zgodovina

2

1

MEDICINSKA FAKULTETA

-

-

Splošna medicina – enoviti magistrski
študijski program

-

-

PEDAGOŠKA FAKULTETA

14

4

Glasbena pedagogika UN

2

-

Likovna pedagogika UN

2

-

Predšolska vzgoja VS

4

2

Razredni pouk UN

6

-

Športno treniranje VS

-

2

PRAVNA FAKULTETA

7

7

Pravo UN

7

7

VPISNA MESTA ZA SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA DRŢAVLJANSTVA IN TUJCE
(DRŢAVLJANE DRŢAV NEČLANIC EVROPSKE UNIJE) NA UNIVERZI V MARIBORU
(točka XI splošnega dela Razpisa za vpis)

VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
EKONOMSKO-POSLOVNA
FAKULTETA

Redni

Izredni

30

70

Ekonomske in poslovne vede UN
Poslovna ekonomija VS
FAKULTETA ZA
ELEKTROTEHNIKO,
RAČUNALNIŠTVO IN
INFORMATIKO
Elektrotehnika UN
Elektrotehnika VS
Informatika in tehnologije komuniciranja
UN
Informatika in tehnologije komuniciranja
VS
Medijske komunikacije UN
Računalništvo in informacijske
tehnologije UN
Računalništvo in informacijske
tehnologije VS
Telekomunikacije UN

15
15

35
35

FERI, FG, FS IN EPF
Gospodarsko inţenirstvo – smer
elektrotehnika UN
Gospodarsko inţenirstvo – smer
gradbeništvo UN
Gospodarsko inţenirstvo – smer
strojništvo UN

VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program

Redni

Izredni

Kmetijstvo UN

2

-

Management v agroţivilstvu in razvoj
podeţelja VS

2

-

Vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo
VS

2

-

Ţivinoreja VS

2

-

41

8

FAKULTETA ZA LOGISTIKO

12

10

5
9

2

Gospodarska in tehniška logistika VS

7

5

Logistika sistemov UN

5

5

5

-

FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE
IN MATEMATIKO

20

-

6

2

3

2

Univerzitetni enopredmetni študijski
programi prve stopnje

12

-

5

-

Biologija

3

-

Ekologija z naravovarstvom

3

-

6

2

Fizika

2

-

2

-

Matematika

4

-

7

-

Univerzitetni dvopredmetni študijski
programi prve stopnje

8

-

2

-

Izobraţevalna biologija

2

-

3

-

Izobraţevalna fizika

2

-

Izobraţevalna kemija

3

-

2

-

Izobraţevalna matematika

3

-

3

-

FERI IN FS

2

-

Izobraţevalno računalništvo

Mehatronika UN

2

-

Izobraţevalna tehnika

3

-

FAKULTETA ZA ENERGETIKO
Energetika UN
Energetika VS

9

20

4
5

10
10

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE
VEDE

21

180

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO
Arhitektura UN
Gradbeništvo UN
Gradbeništvo VS
- Maribor
- Celje
Prometno inţenirstvo UN
Prometno inţenirstvo VS
- Maribor
- Celje

3

25

22

30

Organizacija in management
informacijskih sistemov UN

4
5

5

Organizacija in management
informacijskih sistemov VS

4

35

Organizacija in management kadrovskih in
izobraţevalnih sistemov UN

3

25

4
2
2

10
5

Organizacija in management kadrovskih in
izobraţevalnih sistemov VS

4

35

Organizacija in management poslovnih in
delovnih sistemov UN

3

25

FAKULTETA ZA KEMIJO IN
KEMIJSKO TEHNOLOGIJO
Kemija UN
Kemijska tehnologija UN
Kemijska tehnologija VS
FAKULTETA ZA KMETIJSTVO
BIOSISTEMSKE VEDE
Agronomija – okrasne rastline, zelenjava
in poljščine VS
Biosistemsko inţenirstvo VS
Ekološko kmetijstvo VS

3
2

10
-

Organizacija in management poslovnih in
delovnih sistemov VS

4

35

12

21

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

23

4

2
5
5

5
8
8

Oblikovanje in tekstilni materiali UN

-

-

13

-

2

-

2
1

-

Strojništvo UN

6

-

Strojništvo VS

11

3

Tehnologije tekstilnega oblikovanja VS

6

1

FAKULTETA ZA VARNOSTNE
VEDE

7

7

Varnost in policijsko delo VS (Ljubljana)

4

4

Varstvoslovje UN

3

3

VPISNA MESTA ZA SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA DRŢAVLJANSTVA IN TUJCE
(DRŢAVLJANE DRŢAV NEČLANIC EVROPSKE UNIJE) NA UNIVERZI V MARIBORU
(nadaljevanje)
(točka XI splošnega dela Razpisa za vpis)

VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program

Redni

Izredni

FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE
VEDE

6

6

Zdravstvena nega VS

6

6

FILOZOFSKA FAKULTETA
Univerzitetni enopredmetni programi
prve stopnje
Germanistika
Psihologija
Slovenski jezik in knjiţevnost
Sociologija in interdisciplinarno
druţboslovje
Zgodovina
Univerzitetni dvopredmetni programi
prve stopnje
Angleški jezik in knjiţevnost
Filozofija
Geografija
Madţarski jezik s knjiţevnostjo
Medjezikovne študije – angleščina
Medjezikovne študije – madţarščina

23

VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program

Redni

Izredni

Medjezikovne študije – nemščina

2

-

Nemški jezik in knjiţevnost

2

1

Pedagogika

2

1

8

Slovenski jezik in knjiţevnost

3

1

9

3

Sociologija

2

1

1
2
3

1
1
1

Umetnostna zgodovina
Zgodovina

1
2

1
1

MEDICINSKA FAKULTETA

4

-

4

-

2

-

Splošna medicina – enoviti magistrski
študijski program

1

-

PEDAGOŠKA FAKULTETA

14

4

14

5

Glasbena pedagogika UN

2

-

4
2
3
1
3
1

1
1
1
-

Likovna pedagogika UN
Predšolska vzgoja VS
Razredni pouk UN
Športno treniranje VS

2
4
6
-

2
2

PRAVNA FAKULTETA

7

30

Pravo UN

7

30

UNIVERZA NA PRIMORSKEM
Kandidati morajo glede na predhodni študijski progam na predlog predstojnika
študijskega programa opraviti tri diferencialne izpite iz predmetov: Druţbene in
zakonske osnove dediščine, Metodologija raziskovanja dediščine in Uvod v
študij umetnostnozgodovinske dediščine. Študentu se lahko na njegovo prošnjo
priznajo določeni izpiti, opravljeni na predhodnem študiju, kot opravljeni
diferencialni izpiti.
Če bo prijavljenih kandidatov več, kot je razpisanih mest, bodo kandidati izbrani
glede na povprečni uspeh predhodnega študija.

FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE
ŠTUDIJE KOPER
Titov trg 5, 6000 Koper
Tel.: (05) 663-77-40, 663-77-41
Faks: (05) 663-77-42
E-pošta: info@fhs.upr.si
Spletna stran: www.fhs.upr.si
Informativno mesto: Titov trg 5.

Vpisna mesta

Fakulteta za humanistične študije Koper (UP FHŠ) v študijskem letu
2010/2011 razpisuje univerzitetne triletne študijske programe prve
stopnje Dediščina Evrope in Sredozemlja, Filozofija, Geografija,
Kulturni študiji in antropologija, Medijski študiji, Medkulturno
jezikovno posredovanje, Slovenistika in Zgodovina ter štiriletni
študijski program prve stopnje Italijanistika.
Redni in izredni študij se izvaja na sedeţu fakultete v Kopru.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DEDIŠČINA EVROPE IN SREDOZEMLJA

PRVE

STOPNJE

Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa).
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Dediščina Evrope in Sredozemlja se
lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz maturitetnega predmeta zgodovina ali
geografija; če je kandidat predmet ţe opravil pri poklicni maturi, pa
izpit iz kateregakoli maturitetnega predmeta; izbrani predmet ne sme
biti predmet, ki ga je kandidat ţe opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

Redni

Izredni

3

-

Dediščina Evrope in Sredozemlja UN (3. letnik) –
program prve stopnje

UNIVERZITETNI
FILOZOFIJA

ŠTUDIJSKI

PROGRAM

PRVE

STOPNJE

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

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

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;

Vpisna mesta

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

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE
STOPNJE

Vpisna mesta
Dediščina Evrope in Sredozemlja – univerzitetni
program

Redni

Izredni

30

-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE
STOPNJE
VPIS V 3. LETNIK
Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za humanistične študije Koper od 1. do 17. septembra 2010.
Skladno z merili za prehode med študijskimi programi se lahko v 3. letnik
univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Dediščina Evrope in
Sredozemlja vpišejo kandidati, ki:
so diplomirali na univerzitetnem študijskem programu druţboslovne ali
humanistične smeri,
so diplomirali na visokošolskem študijskem programu druţboslovne ali
humanistične smeri in izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetne študijske
programe,
so diplomirali na višješolskem študijskem programu, sprejetim pred 1. 1.
1994, druţboslovne ali humanistične smeri, če izpolnjujejo pogoje za vpis v
univerzitetne študijske programe in imajo povprečno oceno študija 8 ali več.

Filozofija – univerzitetni program

Redni
15

Izredni
-

VPIS V 3. LETNIK
Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za humanistične študije Koper od 1. do 17. septembra 2010.
Skladno z merili za prehode med študijskimi programi se lahko v 3. letnik
univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Filozofija vpišejo kandidati,
ki:
so diplomirali na univerzitetnem študijskem programu druţboslovne ali
humanistične smeri,
so diplomirali na visokošolskem študijskem programu druţboslovne ali
humanistične smeri in izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetne študijske
programe,
so diplomirali na višješolskem študijskem programu, sprejetim pred 1. 1.
1994, druţboslovne ali humanistične smeri, izpolnjujejo pogoje za vpis v
univerzitetne študijske programe in imajo povprečno oceno študija 8 ali več.
Kandidati morajo glede na predhodni študijski progam na predlog predstojnika
študijskega programa opraviti tri diferencialne izpite iz predmetov: Uvod v
medkulturno mišljenje, Izvori filozofije in Pojmovna analiza. Študentu se lahko
na njegovo prošnjo priznajo določeni izpiti, opravljeni na predhodnem študiju,
kot opravljeni diferencialni izpiti.
Če bo prijavljenih kandidatov več, kot je razpisanih mest, bodo kandidati izbrani
glede na povprečni uspeh predhodnega študija.
Vpisna mesta
Filozofija UN (3. letnik) – program prve stopnje

Redni
2

Izredni
-

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE
GEOGRAFIJA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa).

STOPNJE

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

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

Vpisna mesta
Redni
45

Geografija – univerzitetni program

Izredni
-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE- PROGRAM PRVE
STOPNJE
VPIS V 3. LETNIK
Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za humanistične študije Koper od 1. do 17. septembra 2010.
Skladno z merili za prehode med študijskimi programi se lahko v 3. letnik
univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Geografija vpišejo kandidati,
ki:
so diplomirali na univerzitetnem študijskem programu druţboslovne ali
humanistične smeri,
so diplomirali na visokošolskem strokovnem študijskem programu
druţboslovne ali humanistične smeri in izpolnjujejo pogoje za vpis v
univerzitetne študijske programe,
so diplomirali na višješolskem študijskem programu druţboslovne ali
humanistične smeri, sprejetim pred 1. 1. 1994, izpolnjujejo pogoje za vpis v
univerzitetne študijske programe in imajo povprečno oceno študija 8 ali več,
ţelijo po uspešno opravljenih prvih dveh letnikih univerzitetnega študijskega
programa druţboslovne ali humanistične smeri zamenjati študijski program.
Glede na predhodni študijski program se na predlog predstojnika študijskega
programa kandidatom določi diferencialne izpite. Študentu se lahko na njegovo
prošnjo priznajo določeni izpiti, opravljeni na predhodnem študiju, kot
opravljeni diferencialni iziti.
Če bo prijavljenih kandidatov več, kot je razpisanih mest, bodo kandidati izbrani
glede na povprečni uspeh predhodnega študija.
Vpisna mesta
Geografija UN (3. letnik) – program prve stopnje

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI
ITALIJANISTIKA

PROGRAM

Redni
4

PRVE

Izredni
-

STOPNJE

Trajanje študija
Študij traja 4 leta (osem semestrov pedagoškega procesa).
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Italijanistika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz maturitetnega predmeta tuji jezik - italijanščina
ali italijanščina kot jezik okolja na narodno mešanem območju; če je
kandidat navedeni predmet ţe opravljal pri poklicni maturi, pa izpit
iz kateregakoli maturitetnega predmeta; izbrani predmet ne sme biti
predmet, ki ga je kandidat ţe opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

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

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

Vpisna mesta
Italijanistika – univerzitetni program

Redni
30

Izredni
-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE
STOPNJE
VPIS V 3. LETNIK
Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za humanistične študije Koper od 1. do 17. septembra 2010.
Skladno z merili za prehode med študijskimi programi se lahko v 3. letnik
študijskega programa prve stopnje Italijanistika vpišejo kandidati, ki:
so diplomirali na univerzitetnem študijskem programu druţboslovne ali
humanistične smeri,
so diplomirali na visokošolskem strokovnem programu druţboslovne ali
humanistične smeri ali s področja osebnih storitev in izpolnjujejo pogoje za
vpis v univerzitetne študijske programe,
so diplomirali na višješolskem študijskem programu, sprejetim pred 1. 1.
1994, druţboslovne ali humanistične smeri, izpolnjujejo pogoje za vpis v
univerzitetne študijske programe in imajo povprečno oceno študija 8 ali več,
ţelijo po uspešno opravljenih prvih dveh letnikih univerzitetnega študijskega
programa druţboslovne ali humanistične smeri zamenjati študijski program.
Kandidati morajo imeti na splošni maturi ali zaključnem izpitu opravljen
Italijanski jezik ali certifikat opravljenega preverjanja znanja iz italijanskega
jezika na ravni B2 po Evropskih smernicah za jezikovno izobraţevanje.
Kandidati morajo glede na predhodni študijski progam na predlog predstojnika
študijskega programa opraviti določene diferencialne izpite izmed obveznih in
izbirnih predmetov stroke 1. in 2. letnika. Študentu se lahko na njegovo prošnjo
priznajo določeni izpiti, opravljeni na predhodnem študiju, kot opravljeni
diferencialni izpiti.
Če bo prijavljenih kandidatov več, kot je razpisanih mest, bodo kandidati izbrani
glede na povprečni uspeh predhodnega študija.
Vpisna mesta
Redni
3

Italijanistika UN (3. letnik) – program prve stopnje

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
KULTURNI ŠTUDIJI IN ANTROPOLOGIJA

PRVE

Izredni
-

STOPNJE

Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa).
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Kulturni študiji in antropologija se
lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov: filozofija,
sociologija ali umetnostna zgodovina; če je kandidat enega od
navedenih predmetov ţe opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz
kateregakoli maturitetnega predmeta;izbrani predmet ne sme biti
predmet, ki ga je kandidat ţe 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
Redni

Izredni

45

-

Kulturni študiji in antropologija – univerzitetni
program

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE
STOPNJE
VPIS V 3. LETNIK
Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za humanistične študije Koper od 1. do 17. septembra 2010.
Skladno z merili za prehode med študijskimi programi se lahko v 3. letnik
študijskega programa prve stopnje Kulturni študiji in antropologija vpišejo
kandidati, ki:
so diplomirali na univerzitetnem študijskem programu druţboslovne ali
humanistične smeri,
so diplomirali na visokošolskem študijskem programu druţboslovne ali
humanistične smeri in izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetne študijske
programe,
so diplomirali na višješolskem študijskem programu, sprejetim pred 1. 1.
1994, druţboslovne ali humanistične smeri, izpolnjujejo pogoje za vpis v
univerzitetne študijske programe in imajo povprečno oceno študija 8 ali več.
Kandidati morajo glede na predhodni študijski progam na predlog predstojnika
študijskega programa opraviti do tri diferencialne izpite izmed predmetov: Uvod
v kulturne študije, Antropologija Sredozemlja, Praktikum raziskovalnih terenov
in Kritična teorija druţbe. Študentu se lahko na njegovo prošnjo priznajo
določeni izpiti, opravljeni na predhodnem študiju, kot opravljeni diferencialni
izpiti.
Če bo prijavljenih kandidatov več, kot je razpisanih mest, bodo kandidati izbrani
glede na povprečni uspeh predhodnega študija.
Vpisna mesta
Redni

Izredni

4

-

Kulturni študiji in antropologija UN (3. letnik) – program
prve stopnje

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI
MEDIJSKI ŠTUDIJI

PROGRAM

PRVE

STOPNJE

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

Kandidati morajo glede na predhodni študijski progam opraviti diferencialne
izpite iz naslednjih predmetov: Osnove medijskih študijev in komunikoloških
teorij, Psihološki vidiki komuniciranja, Epistemologija metodologija
raziskovanja medijev ter Druţbena zgodovina medijev. Študentu se lahko na
njegovo prošnjo priznajo določeni izpiti, opravljeni na predhodnem študiju, kot
opravljeni diferencialni izpiti.
Če bo prijavljenih kandidatov več, kot je razpisanih mest, bodo kandidati izbrani
glede na povprečni uspeh predhodnega študija.
Vpisna mesta
Redni
4

Medijski študiji UN (3. letnik) – program prve stopnje

Izredni
8

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

70 % točk,
30 % točk;

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

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

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

Izredni študij
Izredni študij bo organiziran, če se bo vpisalo vsaj 10 kandidatov.

Redni

Izredni

45

-

Medkulturno jezikovno posredovanje –
univerzitetni program
UNIVERZITETNI
SLOVENISTIKA

ŠTUDIJSKI

PROGRAM

PRVE

STOPNJE

Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa).
Vpisni pogoji

Vpisna mesta
Medijski študiji – univerzitetni program

Skladno z merili za prehode med študijskimi programi se lahko v 3. letnik
študijskega programa prve stopnje Medijski študiji vpišejo kandidati, ki:
so diplomirali na univerzitetnem študijskem programu s področja
humanističnih ali druţboslovnih ved,
so diplomirali na visokošolskem študijskem programu s področja
humanističnih ali druţboslovnih ved in izpolnjujejo pogoje za vpis v
univerzitetne študijske programe,
so diplomirali na višješolskem študijskem programu, sprejetim pred 1. 1.
1994, druţboslovne ali humanistične smeri, izpolnjujejo pogoje za vpis v
univerzitetne študijske programe in imajo povprečno oceno študija 8 ali več.

Redni
40

Izredni
30

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE
STOPNJE
VPIS V 3. LETNIK
Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za humanistične študije Koper od 1. do 17. septembra 2010.

V univerzitetni študijski program Slovenistika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov: tuji jezik,
zgodovina ali geografija; če je kandidat predmet ţe opravil pri
poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli maturitetnega predmeta;
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat ţe opravil pri
poklicni maturi;
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE
STOPNJE

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
Slovenistika – univerzitetni program

Redni
45

Izredni
-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE
STOPNJE
VPIS V 3. LETNIK
Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za humanistične študije Koper od 1. do 17. septembra 2010.
Skladno z merili za prehode med študijskimi programi se lahko v 3. letnik
študijskega programa prve stopnje Slovenistika vpišejo kandidati, ki:
so diplomirali na univerzitetnem študijskem programu druţboslovne ali
humanistične smeri,
so diplomirali na visokošolskem strokovnem študijskem programu
druţboslovne ali humanistične smeri in izpolnjujejo pogoje za vpis v
univerzitetne študijske programe,
so diplomirali na višješolskem študijskem programu druţboslovne ali
humanistične smeri, sprejetim pred 1. 1. 1994, izpolnjujejo pogoje za vpis v
univerzitetne študijske programe in imajo povprečno oceno študija 8 ali več.
Kandidati morajo glede na predhodni študijski program na predlog predstojnika
študijskega programa opraviti tri diferencialne izpite iz predmetov: Slovenski
jezik v druţbi, Uvod v jezikoslovje in Temelji študija knjiţevnosti. Študentu se
lahko na njegovo prošnjo priznajo določeni izpiti, opravljeni na predhodnem
študiju, kot opravljeni diferencialni iziti.
Če bo prijavljenih kandidatov več, kot je razpisanih mest, bodo kandidati izbrani
glede na povprečni uspeh predhodnega študija.
Vpisna mesta
Redni
4

Slovenistika UN (3. letnik) – program prve stopnje

UNIVERZITETNI
ZGODOVINA

ŠTUDIJSKI

PROGRAM

PRVE

Izredni
-

STOPNJE

Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa).
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Zgodovina se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz maturitetnega predmeta zgodovina; če je
kandidat ta predmet ţe opravil pri poklicni maturi, pa izpit iz enega
od maturitetnih predmetov: filozofija, geografija ali sociologija;
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat ţe 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 morajo na predlog predstojnika študijskega programa opraviti tri
diferencialne izpite iz predmetov: Vzpon in propad kulturnih in gospodarskih
središč Sredozemlja, Nova Evropa in Uvod v študij zgodovine. Študentu se
lahko na njegovo prošnjo priznajo določeni izpiti, opravljeni na predhodnem
študiju, kot opravljeni diferencialni iziti.
Če bo prijavljenih kandidatov več, kot je razpisanih mest, bodo kandidati izbrani
glede na povprečni uspeh predhodnega študija.
Vpisna mesta
Zgodovina UN (3. letnik) – program prve stopnje

Redni
4

Izredni
-

FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER
Cankarjeva 5, 6000 Koper
Tel.: (05) 610-20-03, 610-20-20, 610-20-26, 610-20-27
Faks: (05) 610-20-15
E-pošta: referat@fm.upr.si
Spletna stran: www.fm.upr.si
Informativna mesta: Koper, Cankarjeva 5, sedeţ fakultete;
Celje, UP FM - študijsko središče Celje,
Ljubljanska cesta 5a, 3000 Celje, tel. (03) 49003-32;
Škofja Loka, Ljudska univerza Škofja Loka,
Podlubnik 1a, 4220 Škofja Loka, tel. (04) 50613-70.
Fakulteta za management Koper (UP FM) v študijskem letu 2010/2011
razpisuje univerzitetni študijski program prve stopnje Management in
visokošolska strokovna študijska programa prve stopnje Management in
Mednarodno poslovanje.
Informativni dnevi:
Koper – sedeţ fakultete, Cankarjeva 5; 12. 2. 2010 ob 10. in 15. uri,
13. 2. 2010 ob 10. uri, 2. 3. 2010 ob 17. uri, 15. 6. 2010 ob 17. uri in 31.
8. 2010 ob 17. uri
Škofja Loka – bivša vojašnica, Partizanska 1; 12. 2. 2010 ob 10. in
15. uri, 13. 2. 2010 ob 10. uri, 26. 2. 2010 ob 17. uri, 17. 6. 2010 ob 17.
uri in 2. 9. 2010 ob 17. uri
Celje – UP FM - študijsko središče, Ljubljanska cesta 5/a; 12. 2. 2010
ob 10. in 15. uri, 13. 2. 2010 ob 10. uri, 1. 3. 2010 ob 17. uri, 11. 6.
2010 ob 17. uri in 3. 9. 2010 ob 17. uri
Informativni dnevi bodo organizirani za redni in izredni študij.
UNIVERZITETNI
MANAGEMENT

ŠTUDIJSKI

PROGRAM

PRVE

STOPNJE

Trajanje študija
Študijski program traja 3 leta.

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
Zgodovina – univerzitetni program

VPIS V 3. LETNIK
Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za humanistične študije Koper od 1. do 17. septembra 2010.
Skladno z merili za prehode med študijskimi programi se lahko v 3. letnik
študijskega programa prve stopnje Zgodovina vpišejo kandidati, ki:
so diplomirali na univerzitetnem študijskem programu druţboslovne ali
humanistične smeri,
so diplomirali na visokošolskem strokovnem študijskem programu
druţboslovne ali humanistične smeri in izpolnjujejo pogoje za vpis v
univerzitetne študijske programe,
so diplomirali na višješolskem študijskem programu druţboslovne ali
humanistične smeri, sprejetim pred 1. 1. 1994, izpolnjujejo pogoje za vpis v
univerzitetne študijske programe in imajo povprečno oceno študija 8 ali več.

Redni
45

Izredni
-

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

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

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

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

Vpisna mesta
Management – univerzitetni program
- Koper
- Celje

Redni

Izredni

40
40

-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE
STOPNJE
Za vpis v 2. in 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za management Koper (referat za študentske zadeve) od 1. do 17. septembra
2010.
VPIS V 2. LETNIK
Vpisni pogoji
Vpišejo se lahko diplomanti višješolskih strokovnih programov, sprejetih po letu
1994, z ekonomskega in poslovnega področja ter sorodnih druţboslovnih
področij, kot npr: poslovni sekretar, komercialist, računovodja, turizem,
gostinstvo, poštni promet, če izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski
program.
Komisija za študentske zadeve študentu določi individualni kurikulum z
obsegom kreditnih točk za dokončanje študija, pri čemer upošteva predhodno
opravljena izobraţevanja in pridobljena znanja, splošno in predmetno specifične
kompetence študijskega programa in predmetnik študijskega programa.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na povprečno
oceno višješolskega študija.
Vpisna mesta
Management UN (2. letnik) – program prve stopnje
- Koper
- Celje

Redni

Izredni

10
10

-

VPIS V 3. LETNIK
Vpisni pogoji
Vpišejo se lahko:
diplomanti višješolskih strokovnih študijskih programov, sprejetih pred letom
1994, z ekonomskega in poslovnega področja ter sorodnih druţboslovnih
področij, ki imajo 3 leta delovnih izkušenj.
študenti visokošolskega študijskega programa Fakultete za management
Koper in študenti visokošolskih strokovnih in univerzitetnih študijskih
programov z ekonomskega in poslovnega področja ter sorodnih druţboslovnih
področij (programi, sprejeti pred 11. 6. 2004), ki imajo pogoje za vpis v višji
letnik skladno s študijskim programom.
Komisija za študentske zadeve študentu določi individualni kurikulum z
obsegom kreditnih točk za dokončanje študija, pri čemer se upošteva predhodno
opravljena izobraţevanja in pridobljena znanja, splošno in predmetno specifične
kompetence študijskega programa in predmetnik študijskega programa.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na povprečno
oceno višješolskega študija oziroma glede na uspeh v visokošolskem strokovnem
ali univerzitetnem študijskem programu.
Vpisna mesta
Redni

Izredni

Management UN (3. letnik) – program prve stopnje
- Koper
20
10
- Celje
10
10
- Škofja Loka
10
Izredni študij se bo izvajal delno v obliki e-študija in delno v obliki predavanj.

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI
STOPNJE MANAGEMENT

ŠTUDIJSKI

PROGRAM

PRVE

Trajanje študija
Študijski program traja 3 leta.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Management se lahko vpiše,
kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem
programu, poklicno maturo ali splošno maturo.

kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu,
poklicni maturi oziroma splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

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

Redni

Izredni

140
40
120

30
25
25

Izredni študij se bo izvajal delno v obliki e-študija in delno v
obliki predavanj.
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE
STOPNJE
Za vpis v 2. in 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za management Koper, (referat za študentske zadeve) od 1. do 17.
septembra 2010.
VPIS V 2. LETNIK
Vpisni pogoji
Vpišejo se lahko diplomanti višješolskih strokovnih študijskih programov,
sprejetih po letu 1994, z ekonomskega in poslovnega področja ter sorodnih
druţboslovnih področij, kot npr: poslovni sekretar, komercialist, računovodja,
turizem, gostinstvo, poštni promet. Vpišejo se lahko tudi diplomanti višješolskih
strokovnih študijskih programov z neekonomskih in neposlovnih usmeritev s
tem, da do vpisa v 3. letnik opravijo tri diferencialne izpite: Uvod v
management, Uvod v pravo, Uvod v ekonomijo.
Komisija za študentske zadeve študentu določi individualni kurikulum z
obsegom kreditnih točk za dokončanje študija, pri čemer se upošteva predhodno
opravljena izobraţevanja in pridobljena znanja, splošno in predmetno specifične
kompetence študijskega programa in predmetnik študijskega programa.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na povprečno
oceno višješolskega študija.
Vpisna mesta
Management VS (2. letnik) – program prve stopnje
- Koper
- Celje
- Škofja Loka

Redni

Izredni

10
10
-

10
10
10

Izredni študij se bo izvajal delno v obliki e-študija in delno v obliki predavanj.
VPIS V 3. LETNIK
Vpisni pogoji
Vpišejo se lahko:
diplomanti višješolskega študijskega programa, sprejetega pred letom 1994, z
ekonomskega in poslovnega področja, ter sorodnih druţboslovnih področij, ki
imajo 3 leta delovnih izkušenj;
diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994, z
drugih strokovnih področij, če imajo 5 let delovnih izkušenj. Med študijem
morajo opraviti še tri diferencialne izpite: Uvod v management, Uvod v pravo
in Uvod v ekonomijo. Tem študentom se prizna strokovna praksa v podjetju v
obsegu 10 KT;
študenti visokošolskih strokovnih programov ekonomskega in poslovnega
področja ter sorodnih druţboslovnih področij (programi, sprejeti pred 11. 6.
2004), ki imajo opravljene študijske obveznosti prvih dveh letnikov v obsegu
120 KT.
Komisija za študentske zadeve študentu določi individualni kurikulum z
obsegom kreditnih točk za dokončanje študija, pri čemer upošteva predhodno
opravljena izobraţevanja in pridobljena znanja, splošno in predmetno specifične
kompetence študijskega programa in predmetnik študijskega programa.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na povprečno
oceno višješolskega študija oziroma visokošolskega študija.
Vpisna mesta
Management VS (3. letnik) – program prve stopnje
- Koper
- Celje
- Škofja Loka

Redni

Izredni

10
10
-

10
10
10

Izredni študij se bo izvajal delno v obliki e-študija in delno v obliki predavanj.

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI
STOPNJE MEDNARODNO POSLOVANJE

PROGRAM

PRVE

Trajanje študija
Študijski program traja 3 leta.
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.

FAKULTETA ZA MATEMATIKO,
NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE
TEHNOLOGIJE KOPER
Glagoljaška 8, 6000 Koper
Tel.: (05) 611-75-75
Faks: (05) 611-75-71
E-pošta: info@famnit.upr.si
Spletna stran: www.famnit.upr.si
Informativno mesto: Glagoljaška 8.
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
Koper (UP FAMNIT) v študijskem letu 2010/2011 razpisuje
univerzitetne študijske programe prve stopnje Aplikativna
kineziologija,
Biodiverziteta,
Bioinformatika,
Biopsihologija,
Matematika, Matematika v ekonomiji in financah, Računalništvo in
informatika ter Sredozemsko kmetijstvo. Prvič bosta razpisana študijska
programa Aplikativna kineziologija in Biopsihologija.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
APLIKATIVNA KINEZIOLOGIJA

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

PRVE

STOPNJE

Trajanje študija
60 % točk,
40 % točk.

Način študija
Fakulteta za management izvaja redni in izredni študij. Izredni študij
poteka (prilagojeno zaposlenim študentom) po sistemu zaporedja
predmetov. Vsak predmet se izvede v štirih do šestih srečanjih med
tednom v popoldanskem času po 16.30 in ob sobotah dopoldne.
Istočasno se ne izvajata več kot dva predmeta.

Študij traja 3 leta.
Vpisni pogoji

Kraj izvedbe študija
Študij se izvaja na sedeţu fakultete v Kopru ter v študijskih središčih v
Celju in Škofji Loki. Izredni študij bo v študijskih središčih izveden
delno kot e-študij in delno v obliki predavanj.

V univerzitetni študijski program Aplikativna kineziologija se lahko
vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov: matematika,
biologija, kemija ali fizika; če je kandidat enega od navedenih
predmetov ţe opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli
maturitetnega predmeta;izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je
kandidat ţe opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

Vpisna mesta

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

Mednarodno poslovanje – visokošolski strokovni
program
- Koper
- Celje
- Škofja Loka

Redni

Izredni

80
40
-

30
25
25

Izredni študij se bo izvajal delno v obliki e-študija in delno v obliki predavanj.
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 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za management Koper, (referat za študentske zadeve) od 1. do 17.
septembra 2010.
VPIS V 2. LETNIK
Vpisni pogoji
Vpišejo se lahko:
diplomanti višješolskih strokovnih študijskih programov, sprejetih po letu
1994, z ekonomskega in poslovnega področja, ter sorodnih druţboslovnih
področij, kot npr: poslovni sekretar, komercialist, računovodja, turizem,
gostinstvo, poštni promet;
diplomanti višješolskih strokovnih študijskih programov z neekonomskih in
neposlovnih usmeritev s tem, da do vpisa v 3. letnik opravijo dva
diferencialna izpita: Uvod v ekonomijo in Mednarodno poslovanje.
Komisija za študentske zadeve študentu določi individualni kurikulum v obsegu
do 120 kreditnih točk, pri čemer upošteva predhodno opravljena izobraţevanja in
pridobljena znanja, splošno in predmetno specifične kompetence študijskega
programa in predmetnik študijskega programa.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na povprečno
oceno višješolskega študija.
Vpisna mesta
Mednarodno poslovanje VS (2. letnik) – program prve
stopnje
Koper

Redni

Izredni

20

-

kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

70 % točk,
30 % točk;

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

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

Vpisna mesta
Aplikativna kineziologija – univerzitetni program
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI
BIODIVERZITETA

PROGRAM

Redni

Izredni

30

-

PRVE

STOPNJE

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

70 % točk,
30 % točk.

Vpisna mesta
Biodiverziteta – univerzitetni program

Redni
45

Izredni
-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE
STOPNJE
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Za vpis v 2. in 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper od 1. do 17.
septembra 2010.
Prehodi med programi so mogoči znotraj programov prve stopnje skladno z
veljavno zakonodajo. Splošno pravilo pri prehodih je, da se upošteva doseţeno
število kreditnih točk, zahtevnost glede na kvalifikacijski okvir in vsebine tako,
da se zagotovi kompetenčni profil diplomanta.
Moţen je prehod iz kateregakoli primerljivega akreditiranega programa prve
stopnje s področja ved o ţivljenju oziroma biotehniških ved, ki se izvaja na
drugih univerzah v Sloveniji ali tujini, če so izpolnjeni pogoji za vpis v študijski
program Biodiverziteta. Mogoč je tudi prehod z univerzitetnega študijskega
programa s področja biologije (študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004). Pri
prehodu se upoštevajo kreditne točke po ECTS, doseţene v predhodnem
programu.
Individualne vloge za prehod obravnava pristojna komisija UP FAMNIT, ki pri
določitvi morebitnih dodatnih študijskih obveznosti upošteva predhodno
opravljen študijski program kandidata.
Vpisna mesta
Biodiverziteta UN (2. letnik) – program prve stopnje
Biodiverziteta UN (3. letnik) – program prve stopnje

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI
BIOINFORMATIKA

PROGRAM

Redni
20
20

PRVE

Izredni
-

STOPNJE

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

Študijski program ne predvideva prehodov iz višješolskih študijskih programov,
sprejetih skladno Zakonom o višjem strokovnem izobraţevanju.
V okviru sorodnih študijskih programov - tako v Sloveniji kot v tujini - lahko
študent opravlja do 48 KT programa na kateremkoli programu sorodne
visokošolske ustanove in jih skladno s pravili UP FAMNIT uveljavlja v
programu Bioinformatika.
Vpisna mesta
Bioinformatika UN (2. letnik) – program prve stopnje

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI
BIOPSIHOLOGIJA

PROGRAM

Redni
20

PRVE

Izredni
-

STOPNJE

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

60 % točk,
40 % točk;

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

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Biopsihologija – univerzitetni program
UNIVERZITETNI
MATEMATIKA

ŠTUDIJSKI

PROGRAM

Redni
40
PRVE

Izredni
-

STOPNJE

Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
70 % točk,
30 % točk.

Vpisna mesta
Bioinformatika – univerzitetni program

Individualne vloge za prehod obravnava pristojna komisija UP FAMNIT, ki pri
določitvi študijskih obveznosti kandidata (diferencialni izpiti in študijske
obveznosti iz študijskega programa Bioinformatika) upošteva predhodno
opravljen študijski program kandidata.

Redni
45

Izredni
-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE
STOPNJE
VPIS V 2. LETNIK
Za vpis v 2. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper od 1. do 17.
septembra 2010.
Prehodi med programi so mogoči med sorodnimi dodiplomskimi programi UP
FAMNIT in drugih fakultet oz. visokih šol, skladno z Zakonom o visokem
šolstvu, Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi. Med
sorodne študijske programe sodijo študijski programi z naslednjih področij:
matematika, računalništvo in informatika ter naravoslovja (zlasti s področja
biologije in kemije).
Prehodi so mogoči, če študent opravi manjkajoče obveznosti študijskega
programa Bioinformatika. Splošno pravilo pri prehodih je, da se upošteva
doseţeno število KT, zahtevnost glede na kvalifikacijski okvir in vsebine, tako
da se zagotovi kompetenčni profil diplomanta.

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

60 % točk,
20 % točk,
20 % točk;

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

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

Vpisna mesta
Matematika – univerzitetni program

Redni

Izredni

45

-

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 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper od 1. do 17.
septembra 2010.
Prehodi med programi so mogoči med dodiplomskimi programi drugih fakultet
oziroma visokih šol, predvsem iz matematičnih programov, skladno z Zakonom
o visokem šolstvu, Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi
predpisi. Prehodi so mogoči, če študent opravi manjkajoče obveznosti
študijskega programa Matematika. Manjkajoče obveznosti (diferencialne izpite)
se določijo na podlagi individualne vloge študenta.
Vpisna mesta
Matematika UN (2. letnik) – program prve stopnje
Matematika UN (3. letnik) – program prve stopnje

Redni
20
20

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE
MATEMATIKA V EKONOMIJI IN FINANCAH

Izredni
-

STOPNJE

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

60 % točk,
20 % točk,
20 % točk;

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

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

Vpisna mesta
Matematika v ekonomiji in financah – univerzitetni
program

Redni

Izredni

45

-

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 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper od 1. do 17.
septembra 2010.
Prehodi med programi so mogoči med sorodnimi dodiplomskimi študijskimi
programi UP FAMNIT in drugih fakultet oz. visokih šol. Med sorodne študijske
programe sodijo študijski programi s področja matematike, finančne matematike,
ekonomije ter računalništva in informatike (tudi bioinformatika)

Prehodi so mogoči, če študent opravi manjkajoče obveznosti študijskega
programa MEF. Splošno pravilo pri prehodih je, da se upošteva doseţeno število
KT, zahtevnost glede na kvalifikacijski okvir in vsebine, tako da se zagotovi
kompetenčni profil diplomanta.
Individualne vloge za prehod obravnava pristojna komisija UP FAMNIT, ki pri
določitvi študijskih obveznosti kandidata (diferencialni izpiti in študijske
obveznosti iz študijskega programa MEF) upošteva predhodno opravljen
študijski program kandidata.
Študijski program ne predvideva prehodov iz višješolskih študijskih programov,
sprejetih skladno Zakonom o višjem strokovnem izobraţevanju.
V okviru sorodnih študijskih programov – tako v Sloveniji kot v tujini – lahko
študent opravlja do 48 KT programa na kateremkoli programu sorodne
visokošolske ustanove in jih skladno s pravili UP FAMNIT uveljavlja v
programu MEF.
Vpisna mesta
Matematika v ekonomiji in financah UN (2. letnik) –
program prve stopnje

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA

Redni

Izredni

20

-

PRVE

STOPNJE

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

60 % točk,
40 % točk;

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

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Vpisna mesta
Računalništvo in informatika – univerzitetni
program

Redni

Izredni

75

-

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 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper od 1. do 17.
septembra 2010.
Prehodi med programi so mogoči med starimi in novimi dodiplomskimi
programi drugih fakultet oziroma visokih šol predvsem iz matematičnih
programov oziroma računalniško-informacijskih programov skladno z Zakonom
o visokem šolstvu, Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi
predpisi. Manjkajoče obveznosti (diferencialne izpite) so določene na podlagi
individualne vloge študenta in sicer v obsegu največ 60 kreditnih točk.
Študentu se ob prehodu na program priznajo predmeti ki so enakovredni
obveznim predmetom programa Računalništvo in informatika na UP FAMNIT,
ostali predmeti računalništva in informatike ter matematike se priznajo kot
notranji oziroma zunanji izbirni predmeti.
Vpisna mesta
Računalništvo in informatika UN (2. letnik) – program
prve stopnje
Računalništvo in informatika UN (3. letnik) – program
prve stopnje

Redni

Izredni

20

-

20

-

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
SREDOZEMSKO KMETIJSTVO

PRVE

STOPNJE

UNIVERZITETNI
TURIZEM

ŠTUDIJSKI

PROGRAM

PRVE

STOPNJE

Trajanje študija
Študij traja 3 leta.

Trajanje študija

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

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

Študij traja 3 leta (6 semestrov pedagoškega procesa).

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

70 % točk,
30 % točk.

Vpisna mesta
Sredozemsko kmetijstvo – univerzitetni program

Redni
45

Izredni
-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE - PROGRAM PRVE
STOPNJE
VPIS V 2 .IN 3. LETNIK
Za vpis v 2. se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem
letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za nadaljevanje
študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za
matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper od 1. do 17.
septembra 2010.
Študent lahko prehaja iz enega v drug študijski program pod pogoji, določenimi
s študijskim programom skladno z Zakonom o visokem šolstvu oziroma merili
za prehode.
Moţen je prehod z univerzitetnega in strokovnega študija kmetijstva, ki se ţe
izvaja na drugih univerzah, pri tem pa pristojna komisija Senata UP FAMNIT
določi predmete in obseg priznanih kreditnih točk ter določi dodatno zahtevane
kreditne točke. Komisija Senata UP FAMNIT določi, v kateri letnik se študent
lahko vpiše.
Diplomanti študijskega programa za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, ki so
se vpisali brez splošne mature, se lahko vpišejo, če so končali študij za
pridobitev visoke strokovne izobrazbe s povprečno oceno najmanj 8,0.
Če bo prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih mest, bodo izbrani glede na
število doseţenih kreditnih točk (70 % točk) in povprečni uspeh priznanih
izpitov (30 % točk).
Individualne vloge za prehod obravnava pristojna komisija Senata UP FAMNIT,
ki pri določitvi morebitnih dodatnih študijskih obveznosti upošteva predhodno
opravljen študijski program kandidata.
Vpisna mesta
Sredozemsko kmetijstvo UN (2. letnik) – program prve
stopnje
Sredozemsko kmetijstvo UN (3. letnik) – program prve
stopnje

Redni
20

Izredni
-

20

-

FAKULTETA ZA TURISTIČNE ŠTUDIJE
PORTOROŢ - TURISTICA
Obala 11 a, 6320 Portoroţ
Tel.: (05) 617-70-00 - centrala
(05) 617-70-28 - referat za redni študij
(05) 617-70-27 - referat za izredni študij
Faks: (05) 617-70-20
E-pošta: info@turistica.upr.si
Spletna stran: www.turistica.upr.si
Informativno mesto: Obala 11 a.
Fakulteta za turistične študije Portoroţ – Turistica (UP FTŠ) v
študijskem letu 2010/2011 razpisuje univerzitetni študijski program
prve stopnje Turizem in visokošolske strokovne študijske programe
prve stopnje Management turističnih destinacij, Mediacija v turizmu in
Poslovni sistemi v turizmu.

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

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

Način študija
Fakulteta za turistične študije Portoroţ - Turistica izvaja redni in izredni
študij. Študijski program se bo na posamezni lokaciji izrednega študija
izvajal le, če se bo vpisalo najmanj 30 kandidatov.
Kraj izvedbe študija
Študij se izvaja na sedeţu fakultete v Portoroţu in v študijskem središču
v Ljubljani.
Vpisna mesta
Turizem – univerzitetni program
- Portoroţ
- Ljubljana

Redni

Izredni

70
-

40
40

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
STOPNJE MANAGEMENT TURISTIČNIH DESTINACIJ

PRVE

Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa)
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Management turističnih
destinacij se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli
štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno
maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu,
poklicni maturi oziroma splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Način študija
Fakulteta za turistične študije - Turistica izvaja redni in izredni študij.
Študijski program se bo na posamezni lokaciji izrednega študija izvajal
le, če se bo vpisalo najmanj 30 kandidatov.
Kraj izvedbe študija
Študij se izvaja na sedeţu fakultete v Portoroţu in v študijskem središču
v Ljubljani.
Vpisna mesta
Management turističnih destinacij – visokošolski
strokovni program
- Portoroţ
- Ljubljana

Redni

Izredni

70
-

40
40

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE
STOPNJE
Za vpis v 2. in 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za turistične študije Portoroţ - Turistico od 1. do 17. septembra 2010.
VPIS V 2. LETNIK
Vpisni pogoji
Vpišejo se lahko diplomanti:
višješolskih strokovnih študijskih programov, sprejetih po letu 1994, s
področij gostinstva in turizma;
obstoječih višješolskih strokovnih študijskih programov z ostalih področij, ki
morajo do vpisa v 3. letnik opraviti diferencialne izpite iz predmetov Uvod v
turizem, Ekonomika turističnih podjetij in Destinacija kot sistem.
Vpisna mesta
Management turističnih destinacij VS (2. letnik) –
program prve stopnje
- Portoroţ
- Ljubljana

Redni

Izredni

30
-

30
30

Vpisna mesta
Mediacija v turizmu VS (2. letnik) – program prve stopnje

Vpisna mesta
Redni
Management turističnih destinacij VS (3. letnik) –
program prve stopnje
- Portoroţ
- Ljubljana

5
-

Izredni

5
5

PROGRAM

PRVE

Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa)

Izredni
30

VPIS V 3. LETNIK
Vpisni pogoji
Vpišejo se lahko diplomanti:
višješolskih strokovnih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994, z
ekonomskega, poslovnega in jezikovnega področja, ki imajo 3 leta delovnih
izkušenj;
višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994, z drugih
strokovnih področij, če imajo 5 let delovnih izkušenj. Med študijem morajo
opraviti še diferencialne izpite s področja tujih jezikov, ki jih na podlagi
individualne vloge določi Senat UP FTŠ Turistice.
Vpisna mesta
Mediacija v turizmu VS (3. letnik) – program prve stopnje
- Portoroţ
- Ljubljana

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI
STOPNJE POSLOVNI SISTEMI V TURIZMU

Redni

Izredni

5
-

5
5

PROGRAM

PRVE

Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa)
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Poslovni sistemi v turizmu
se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem
srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu,
poklicni maturi oziroma splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta

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

60 % točk,
40 % točk.

Način študija
Fakulteta za turistične študije Portoroţ - Turistica izvaja redni in izredni
študij.
Izredni študija se bo izvajal le, če se bo vpisalo najmanj 30 kandidatov.
Vpisna mesta
Mediacija v turizmu – visokošolski strokovni
program

Redni
30

Tem študentom se prizna delovna praksa v obsegu 10 KT.

VPIS V 3. LETNIK
Vpisni pogoji
Vpišejo se lahko diplomanti:
višješolskega študijskega programa, sprejetega pred letom 1994, z
ekonomskega in poslovnega področja, ki imajo 3 leta delovnih izkušenj;
diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994, z
drugih strokovnih področij, če imajo 5 let delovnih izkušenj. Med študijem
morajo opraviti še diferencialne izpite, ki jih na podlagi individualne vloge
določi Senat UP FTŠ Turistice.
Tem študentom se prizna delovna praksa v obsegu 10 KT.

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI
STOPNJE MEDIACIJA V TURIZMU

obstoječih višješolskih strokovnih študijskih programov drugih usmeritev, ki
morajo do vpisa v 3. letnik opraviti diferencialne izpite s področja tujih
jezikov in Uvod v turizem.

Redni

Izredni

70

40

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE
STOPNJE
Za vpis v 2. in 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za turistične študije Portoroţ - Turistico od 1. do 17. septembra 2010.
VPIS V 2. LETNIK
Vpisni pogoji
Vpišejo se lahko diplomanti:
višješolskih strokovnih študijskih programov, sprejetih po letu 1994, s
področij gostinstva, turizma in jezikoslovja;

Poslovni sistemi v turizmu – visokošolski strokovni
program

Redni

Izredni

70

-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE
STOPNJE
Za vpis v 2. in 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za turistične študije Portoroţ - Turistico od 1. do 17. septembra 2010.
VPIS V 2. LETNIK
Vpisni pogoji
Vpišejo se lahko diplomanti:
višješolskih strokovnih študijskih programov, sprejetih po letu 1994, s
področij gostinstva in turizma;
obstoječih višješolskih strokovnih študijskih programov z ostalih področij, ki
morajo do vpisa v 3. letnik opraviti diferencialna izpita iz predmetov Uvod v
turizem in Ekonomika turističnih podjetij.
Vpisna mesta
Redni Izredni
Poslovni sistemi v turizmu VS (2. letnik) – program prve
stopnje
- Portoroţ
30
- Ljubljana
30
VPIS V 3. LETNIK
Vpisni pogoji
Vpišejo se lahko diplomanti:
višješolskega študijskega programa, sprejetega pred letom 1994, z
ekonomskega in poslovnega področja, ki imajo 3 leta delovnih izkušenj;
diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994, z
drugih strokovnih področij, če imajo 5 let delovnih izkušenj. Med študijem
morajo opraviti še diferencialne izpite, ki jih na podlagi individualne vloge
določi Senat UP FTŠ Turistice.

Tem študentom se prizna delovna praksa v obsegu 10 KT.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

Vpisna mesta
Redni
Poslovni sistemi v turizmu VS (3. letnik) – program prve
stopnje
- Portoroţ
- Ljubljana

Izredni

5
-

5

PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER
Cankarjeva 5, 6000 Koper
Tel.: centrala (05) 663-12-60, referat za študente: 663-12-76 (redni
študij), 663-12-70 (izredni študij)
E-pošta: referat@pef.upr.si
Spletna stran: www.pef.upr.si
Informativno mesto: Cankarjeva 5.
Pedagoška fakulteta Koper (UP PEF) v študijskem letu 2010/2011
razpisuje naslednje pedagoške študijske programe:
univerzitetni študijski program prve stopnje Edukacijske vede,
univerzitetni študijski program prve stopnje Razredni pouk,
visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Predšolska
vzgoja.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI
EDUKACIJSKE VEDE

PROGRAM

PRVE

STOPNJE

Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Edukacijske vede se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov: filozofija,
geografija, glasba, likovna teorija, psihologija, sociologija, sodobni
ples, teorija in zgodovina drame in gledališča, umetnostna
zgodovina, zgodovina; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je
kandidat ţe opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

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

VPIS V 3. LETNIK
Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Pedagoško
fakulteto Koper od 1. do 17. septembra 2010.
Študij bo potekal po individualnih študijskih programih, ki upoštevajo opravljene
obveznosti na predhodnem študiju oziroma določajo diferencialne vsebine iz
predmetov, ki jih na predhodnem študiju kandidatov ni bilo oziroma so bile
zastopane le delno. Študenti bodo vključeni v skupine rednega študija, ko pa to
ne bo mogoče, bodo glede na njihov individualni študijski program organizirane
konzultacije oziroma oblike študija na daljavo. Podrobne informacije dobijo
kandidati na fakulteti.
Vpisni pogoji
diploma visokošolskega strokovnega študijskega program predšolska vzgoja
in izpolnjevanje pogojev za vpis v univerzitetni študijski program ali
diploma višješolskega študija razredni pouk in izpolnjevanje pogojev za vpis v
univerzitetni študijski program.
Če bo prijavljenih kandidatov več kot je razpisanih mest, bo izveden izbirni
postopek na podlagi povprečnega uspeha na predhodnem študiju.
Vpisna mesta
Razredni pouk UN (3. letnik) –
stari program

kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

Študij traja 3 leta.
70 % točk,
30 % točk;

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

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI
RAZREDNI POUK

PROGRAM

Redni
30
PRVE

Izredni
-

STOPNJE

Trajanje študija
Študij traja 4 leta.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Razredni pouk se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov: filozofija,
geografija, glasba, likovna teorija, psihologija, sociologija, sodobni
ples, teorija in zgodovina drame in gledališča, umetnostna
zgodovina, zgodovina; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je
kandidat ţe opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

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

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI
STOPNJE PREDŠOLSKA VZGOJA
Trajanje študija

Edukacijske vede – univerzitetni program

Izredni
-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – STARI PROGRAM

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

Vpisna mesta

Redni
60

Razredni pouk – univerzitetni program

PROGRAM

Izredni
-

PRVE

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

70 % točk,
30 % točk.

Redni in izredni študij
Fakulteta organizira redni in izredni študij. Redni študij se izvaja na
sedeţu fakultete v Kopru. Izredni študij bo organiziran na sedeţu
fakultete v Kopru in na tisti dislocirani enoti, kjer se bo vpisalo najmanj
30 kandidatov.
Dislocirani enoti:
Ljudska univerza Ptuj, Mestni trg 2, Ptuj;
Šolski center Slovenske Konjice – Zreče, Tattenbachova ulica 2a,
Slovenske Konjice.
Vpisna mesta
Predšolska vzgoja – visokošolski strokovni program
- Koper
- Ptuj
- Slovenske Konjice

Redni

Izredni

60
-

60
60
60

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – STARI PROGRAM
VPIS V 3. LETNIK
Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Pedagoško
fakulteto Koper od 1. do 17. septembra 2010.
Študij bo potekal po prilagojenem izvedbenem študijskem programu, ki
upoštevajo opravljene obveznosti na predhodnem študiju oziroma določa
diferencialne vsebine iz predmetov, ki jih na predhodnem študiju kandidatov ni
bilo oziroma so bile zastopane le delno. Glede na potrebo bodo organizirane
konzultacije oziroma oblika študija na daljavo. Podrobne informacije o
izvedbenih študijskih programih dobijo kandidati na fakulteti.

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

60 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta

Vpisni pogoji
Diploma višješolskega študija Vzgojitelj predšolskih otrok.
Če bo prijavljenih kandidatov več kot je razpisanih mest, bo izveden izbirni
postopek na podlagi povprečnega uspeha na predhodnem študiju.
Študij bo organiziran, če se bo vpisalo najmanj 20 kandidatov.
Redni
-

Izredni
30

Redni

Izredni

40

30

Prehransko svetovanje – dietetika – visokošolski
strokovni program
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI
STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA

Vpisna mesta
Predšolska vzgoja VS (3. letnik) – stari program

Vpisni pogoji

PROGRAM

PRVE

Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa).

VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO IZOLA
Polje 42, 6310 Izola
Tel.: (05) 662-64-60
Faks: (05) 662-64-80
E-pošta: info@vszi.upr.si
Spletna stran: www.vszi.upr.si
Informativno mesto: Polje 42.

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

Visoka šola za zdravstvo Izola (UP VŠZ) v študijskem letu 2010/2011
razpisuje visokošolska strokovna študijska programa prve stopnje
Prehransko svetovanje – dietetika in Zdravstvena nega.

kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu,
poklicni maturi ali splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
STOPNJE PREHRANSKO SVETOVANJE – DIETETIKA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa).

PRVE
Zdravstvena nega – visokošolski strokovni program
- Izola
- Nova Gorica

Redni

Izredni

60
45

45
-

VPISNA MESTA ZA NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE NA
UNIVERZI NA PRIMORSKEM
(točka XIV splošnega dela Razpisa za vpis)
VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Redni
Študijski program
FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE KOPER
Dediščina Evrope in Sredozemlja UN (3. letnik) – program prve stopnje
3
Filozofija UN (3. letnik) – program prve stopnje
2
Geografija UN (3. letnik) – program prve stopnje
4
Italijanistika UN (3. letnik) – program prve stopnje
3
Kulturni študiji in antropologija UN (3. letnik) – program prve stopnje
4
Medijski študiji UN (3. letnik) – program prve stopnje
4
Slovenistika UN (3. letnik) – program prve stopnje
4
Zgodovina UN (3. letnik) – program prve stopnje
4
FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER
Management UN (2. letnik) – program prve stopnje
- Koper
10
- Celje
10
Management UN (3. letnik) – program prve stopnje
- Koper
20
- Celje
10
- Škofja Loka
Management VS (2. letnik) – program prve stopnje
- Koper
10
- Celje
10
- Škofja Loka
Management VS (3. letnik) – program prve stopnje
- Koper
10
- Celje
10
- Škofja Loka
Mednarodno poslovanje VS (2. letnik) – program prve stopnje
- Koper
20
FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE
TEHNOLOGIJE KOPER
Biodiverziteta UN (2. letnik) – program prve stopnje
20
Biodiverziteta UN (3. letnik) – program prve stopnje
20
Bioinformatika UN (2. letnik) – program prve stopnje
20
Matematika UN (2. letnik) – program prve stopnje
20
Matematika UN (3. letnik) – program prve stopnje
20
Matematika v ekonomiji in financah UN (2. letnik) – program prve stopnje
20
Računalništvo in informatika UN (2. letnik) – program prve stopnje
20
Računalništvo in informatika UN (3. letnik) – program prve stopnje
20
Sredozemsko kmetijstvo UN (2. letnik ) – program prve stopnje
20
Sredozemsko kmetijstvo UN (3. letnik ) – program prve stopnje
20
FAKULTETA ZA TURISTIČNE ŠTUDIJE PORTOROŢ - TURISTICA
Management turističnih destinacij VS (2. letnik) – program prve stopnje
- Portoroţ
30
- Ljubljana
Management turističnih destinacij VS (3. letnik) – program prve stopnje
- Portoroţ
5
- Ljubljana
Poslovni sistemi v turizmu VS (2. letnik) – program prve stopnje
- Portoroţ
30
- Ljubljana
Poslovni sistemi v turizmu VS (3. letnik) – program prve stopnje
- Portoroţ
5
- Ljubljana
Mediacija v turizmu VS (2. letnik) – program prve stopnje
- Portoroţ
30
Mediacija v turizmu VS (3. letnik) – program prve stopnje
- Portoroţ
5
- Ljubljana
PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER
Redni
Število vpisnih mest je omejeno s številom
Razredni pouk UN (3. letnik) – stari program
vpisnih mest za 1. letnik
Redni
Predšolska vzgoja VS (3. letnik) – stari program
-

Izredni
8
-

10
10
10
10
10
10
10
10
10
-

-

30
30
5
5
30
5
30
5
5
Izredni
Izredni
30

VPISNA MESTA ZA VZPOREDNI ŠTUDIJ IN ŠTUDIJ DIPLOMANTOV NA UNIVERZI
NA PRIMORSKEM
(točka XV splošnega dela Razpisa za vpis)
VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE
KOPER
Dediščina Evrope in Sredozemlja UN
Filozofija UN
Geografija UN
Italijanistika UN
Kulturni študiji in antropologija UN
Medijski študiji UN
Medkulturno jezikovno posredovanje UN
Slovenistika UN
Zgodovina UN
FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER
Management UN
- Koper
- Celje
Management VS
- Koper
- Celje
- Škofja Loka
Mednarodno poslovanje VS
- Koper
- Celje
FAKULTETA ZA MATEMATIKO,
NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE
TEHNOLOGIJE KOPER
Aplikativna kineziologija UN
Biodiverziteta UN
Bioinformatika UN
Biopsihologija UN
Matematika UN
Matematika v ekonomiji in financah UN
Računalništvo in informatika UN
Sredozemsko kmetijstvo UN
FAKULTETA ZA TURISTIČNE ŠTUDIJE
PORTOROŢ - TURISTICA
Turizem UN
- Portoroţ
- Ljubljana
Management turističnih destinacij VS
- Portoroţ
- Ljubljana
Mediacija v turizmu VS
- Portoroţ
Poslovni sistemi v turizmu VS
- Portoroţ
PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER
Edukacijske vede UN
Razredni pouk UN
Predšolska vzgoja VS
- Koper
- Ptuj
- Slovenske Konjice
VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO IZOLA
Prehransko svetovanje – dietetika VS
Zdravstvena nega VS
- Izola
- Nova Gorica

Redni

Izredni

17

2

2
1
2
2
2
2
2
2
2
21

2
4

2
2

-

7
2
4

4
-

2
2

-

20

-

2
3
2
2
2
2
5
2

-

16

10

4
-

2
2

4
-

2
2

4

2

4
8
2
3

9
-

3
7
2

3
3
3
4
2

3
2

2
-

VPISNA MESTA ZA SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA DRŢAVLJANSTVA IN TUJCE
(DRŢAVLJANE DRŢAV NEČLANIC EVROPSKE UNIJE) NA UNIVERZI NA
PRIMORSKEM
(točka XI splošnega dela Razpisa za vpis)
VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE
KOPER
Dediščina Evrope in Sredozemlja UN
Filozofija UN
Geografija UN
Italijanistika UN
Kulturni študiji in antropologija UN
Medijski študiji UN
Medkulturno jezikovno posredovanje UN
Slovenistika UN
Zgodovina UN
FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER
Management UN
- Koper
- Celje
Management VS
- Koper
- Celje
- Škofja Loka
Mednarodno poslovanje VS
- Koper
- Celje
FAKULTETA ZA MATEMATIKO,
NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE
TEHNOLOGIJE KOPER
Aplikativna kineziologija UN
Biodiverziteta UN
Bioinformatika UN
Biopsihologija UN
Matematika UN
Matematika v ekonomiji in financah UN
Računalništvo in informatika UN
Sredozemsko kmetijstvo UN
FAKULTETA ZA TURISTIČNE ŠTUDIJE
PORTOROŢ - TURISTICA
Turizem UN
- Portoroţ
- Ljubljana
Management turističnih destinacij VS
- Portoroţ
- Ljubljana
Mediacija v turizmu VS
- Portoroţ
Poslovni sistemi v turizmu VS
- Portoroţ
PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER
Edukacijske vede UN
Razredni pouk UN
Predšolska vzgoja VS
- Koper
- Ptuj
- Slovenske Konjice
VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO IZOLA
Prehransko svetovanje – dietetika VS
Zdravstvena nega VS
- Izola
- Nova Gorica

Redni

Izredni

17

10

2
1
2
2
2
2
2
2
2
21

10
4

2
2

-

7
2
4

4
-

2
2

-

19

-

2
2
2
2
2
2
5
2

-

16

100

4
-

20
20

4
-

20
20

4

20

4
8
2
3

3
-

3
7
2

3
3
3
4
2

3
2

2
-

UNIVERZA V NOVI GORICI
Vipavska 13, 5000 Nova Gorica
E-pošta: info@ung.si
Spletna stran: www.ung.si
Dodatne storitve in ponudba

Vpisni pogoji

Univerza v Novi Gorici študentom vseh svojih študijskih programov na
njihovo ţeljo nudi pomoč pri iskanju nastanitve v času študija, pomoč
pri iskanju zaposlitve, moţnost mednarodnih izmenjav in moţnost za
sodelovanje pri raziskovalnem delu.

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

Vse splošne informacije o vpisu dobite na telefonski številki (05) 33152-34, prek e-pošte: studentska.pisarna@ung.si ali na domači strani
Univerze v Novi Gorici http://www.ung.si.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

FAKULTETA ZA APLIKATIVNO
NARAVOSLOVJE
Vipavska 11 c, 5270 Ajdovščina
Tel.: (05) 365-35-00 (tajništvo), (05) 331-52-34 (študentska pisarna)
E-pošta: fan@ung.si, studentska.pisarna@ung.si
Informativno mesto: Vipavska 11 c, avla v pritličju.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI
INŢENIRSKA FIZIKA

PROGRAM

PRVE

STOPNJE

60 % točk,
30 % točk,
10 % točk.
Redni
30

Izredni
-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE
STOPNJE

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

60 % točk,
40 % točk;

VPIS V 2. LETNIK
Za vpis v 2. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Univerzo v
Novi Gorici, Študentska pisarna, Vipavska 13, 5000 Nova Gorica do 1. do
17. septembra 2010.
Po merilih za prehode se lahko neposredno v 2. letnik vpišejo kandidati, ki jim
komisija za študijske zadeve prizna vsaj 46 kreditnih točk po ECTS iz ţe
opravljenih izpitov na katerihkoli visokošolskih strokovnih in univerzitetnih
študijskih programih in sicer s področij, ki se po vsebini ujemajo vsaj 70 % z
vsebinami predmetov v programu Slovenistika.
Če bo prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih mest, bodo izbrani glede na
povprečni uspeh predhodnega študija.
Vpisna mesta
Slovenistika UN (2. letnik) – program prve stopnje

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

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

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI
KULTURNA ZGODOVINA

PROGRAM

Redni
10

PRVE

Izredni
-

STOPNJE

Trajanje študija
Študij traja 3 leta.

Vpisna mesta
Redni

Izredni

40

-

Inţenirska fizika – univerzitetni program

FAKULTETA ZA HUMANISTIKO
Vipavska 13, 5000 Nova Gorica
Tel.: (05) 331-52-37 (tajništvo), (05) 331-52-34 (študentska pisarna)
E-pošta: info.fh@ung.si, studentska.pisarna@ung.si
Informativno mesto: Vipavska 13, avla v pritličju.

Študij traja 3 leta.

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

Slovenistika – univerzitetni program

Študij traja 3 leta.

Trajanje študija

60 % točk,
30 % točk,
10 % točk;

Vpisna mesta

Trajanje študija

UNIVERZITETNI
SLOVENISTIKA

kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz slovenščine v 3. in 4. letniku srednje šole

ŠTUDIJSKI

PROGRAM

PRVE

STOPNJE

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

60 % točk,
40 % točk;

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

Vpisni pogoji
60 % točk,
30 % točk,
10 % točk.

Vpisna mesta
Redni
40

Kulturna zgodovina – univerzitetni program

Izredni
-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE
STOPNJE
VPIS V 2. LETNIK
Za vpis v 2. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Univerzo v
Novi Gorici, Študentska pisarna, Vipavska 13, 5000 Nova Gorica do 1. do
17. septembra 2010.
Po merilih za prehode se lahko neposredno v 2. letnik vpišejo kandidati, ki jim
komisija za študijske zadeve prizna vsaj 48 kreditnih točk po ECTS iz ţe
opravljenih izpitov na drugih programih prve stopnje s področij, ki se po vsebini
ujemajo z vsebinami izpitov v programu Kulturna zgodovina.
Če bo prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih mest, bodo izbrani glede na
povprečni uspeh predhodnega študija.
Vpisna mesta
Kulturna zgodovina UN (2. letnik) – program prve stopnje

Redni
20

Izredni
-

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

60 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta
Gospodarski inţeniring – 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 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Univerzo v
Novi Gorici, Študentska pisarna, Vipavska 13, 5000 Nova Gorica do 1. do
17. septembra 2010.

Vipavska 13, 5000 Nova Gorica
Tel.: (05) 331-52-95 (tajništvo), (05) 331-52-34 (študentska pisarna)
E-pošta: info.ses@ung.si, studentska.pisarna@ung.si
Informativno mesto: Vipavska 13, avla v pritličju.

Po merilih za prehode se lahko v 2. letnik vpišejo kandidati, ki jim komisija za
študijske zadeve prizna vsaj 48 kreditnih točk po ECTS iz ţe opravljenih izpitov
na drugih programih prve stopnje s področij tehnike, naravoslovja, ekonomije ali
organizacije. Vpišejo se lahko tudi diplomanti višješolskih študijskih programov
(Zakon o poklicnem in strokovnem izobraţevanju) iz sorodnih študijskih
področij: informatik, elektronik, energetik, strojnik ali mehatronik, če
izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni študijski program prve
stopnje Gospodarski inţeniring in so študij zaključili s povprečno oceno več kot
8.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE OKOLJE

Če bo prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih mest, bodo izbrani glede na
povprečni uspeh predhodnega študija.

FAKULTETA ZA ZNANOSTI O OKOLJU

Vpisna mesta

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

60 % točk,
40 % točk.
Redni
40

Izredni
-

POSLOVNO–TEHNIŠKA FAKULTETA
Vipavska 13, 5000 Nova Gorica
Tel.: (05) 331-52-31 (tajništvo), (05) 331-52-34 (študentska pisarna)
E-pošta: info.ptf@ung.si, studentska.pisarna@ung.si
Informativno mesto: Vipavska 13, avla v pritličju.
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI
STOPNJE GOSPODARSKI INŢENIRING
Trajanje študija
Študij traja 3 leta.

Redni

Izredni

3

-

VISOKA ŠOLA ZA VINOGRADNIŠTVO
IN VINARSTVO
Vipavska 11 c, 5270 Ajdovščina
Tel.: (05) 365-35-50 (tajništvo), (05) 331-52-34 (študentska pisarna)
E-pošta: info.vsvv@ung.si, studentska.pisarna@ung.si
Informativno mesto: Vipavska 11 c, avla v pritličju.
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
STOPNJE VINOGRADNIŠTVO IN VINARSTVO

Vpisna mesta
Okolje – univerzitetni program

Gospodarski inţeniring VS (2. letnik) – program prve
stopnje

PROGRAM

PRVE

PRVE

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

60 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta
Vinogradništvo in vinarstvo – visokošolski
strokovni program

Redni

Izredni

40

-

VPISNA MESTA ZA NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE NA
UNIVERZI V NOVI GORICI
(točka XIV splošnega dela Razpisa za vpis)
VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
FAKULTETA ZA HUMANISTIKO
Slovenistika UN (2. letnik) – program prve stopnje
Kulturna zgodovina UN (2. letnik) – program prve stopnje
POSLOVNO-TEHNIŠKA FAKULTETA
Gospodarski inţeniring VS (2. letnik) – program prve stopnje

Redni

Izredni

10
20

-

3

-

VPISNA MESTA ZA VZPOREDNI ŠTUDIJ IN ŠTUDIJ DIPLOMANTOV NA UNIVERZI
V NOVI GORICI
(točka XV splošnega dela Razpisa za vpis)
VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
FAKULTETA ZA APLIKATIVNO NARAVOSLOVJE
Inţenirska fizika UN
FAKULTETA ZA HUMANISTIKO
Kulturna zgodovina UN
Slovenistika UN
FAKULTETA ZA ZNANOSTI O OKOLJU
Okolje UN
POSLOVNO-TEHNIŠKA FAKULTETA
Gospodarski inţeniring VS
VISOKA ŠOLA ZA VINOGRADNIŠTVO IN VINARSTVO
Vinogradništvo in vinarstvo VS

Redni

Izredni

2
2
4
2
2
2
2
3
3
2
2

-

VPISNA MESTA ZA SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA DRŢAVLJANSTVA IN TUJCE
(DRŢAVLJANE DRŢAV NEČLANIC EVROPSKE UNIJE) NA UNIVERZI V NOVI
GORICI
(točka XI splošnega dela Razpisa za vpis)
VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
FAKULTETA ZA APLIKATIVNO NARAVOSLOVJE
Inţenirska fizika UN
FAKULTETA ZA HUMANISTIKO
Kulturna zgodovina UN
Slovenistika UN
FAKULTETA ZA ZNANOSTI O OKOLJU
Okolje UN
POSLOVNO-TEHNIŠKA FAKULTETA
Gospodarski inţeniring VS
VISOKA ŠOLA ZA VINOGRADNIŠTVO IN VINARSTVO
Vinogradništvo in vinarstvo VS

Redni

Izredni

2
2
4
2
2
2
2
3
3
2
2

-

JAVNI IN KONCESIONIRANI SAMOSTOJNI
VISOKOŠOLSKI ZAVODI
Preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti na javnih in koncesioniranih samostojnih
visokošolskih zavodih v prvem prijavnem roku
Visokošolski zavod – program
Visoka šola za dizajn v Ljubljani

Datum preizkusa
28. 6. do 2. 7. 2010

Veljavnost opravljenih preizkusov
samo za tekoče leto

Preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti na javnih in koncesioniranih samostojnih
visokošolskih zavodih v drugem prijavnem roku
Če bodo po končanem prvem roku izbirnega postopka za posamezni študijski program ostala še prosta mesta, bodo preizkusi posebnih nadarjenosti,
sposobnosti in spretnosti v drugem roku za kandidate:
ki bodo po sklepu visokošolskega zavoda lahko opravljali preizkus v jesenskem roku,
ki se bodo prijavili na morebitna prosta mesta za drugi rok,
tuje drţavljane, ki bi se ţeleli prijaviti na prosta mesta.
Visokošolski zavod – program
Visoka šola za dizajn v Ljubljani

Datum preizkusa
8. in 9. 9. 2010
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 2010/2011 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 2010.

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V
NOVI GORICI
Kidričeva ulica 9, 5000 Nova Gorica
Tel.: (05) 338-44-00
Faks: (05) 338-44-01
E-pošta: info@evro-pf.si
Spletna stran: www.evro-pf.si
Informativno mesto: Kidričeva 9, referat za študijske zadeve.
Fakulteta izvaja program za pridobitev univerzitetne pravne izobrazbe.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE PRAVO
Trajanje študija
Študij traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Pravo se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani
predmeti ne sme biti predmet, ki ga je kandidat ţe opravil pri
poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.
Kandidatom s poklicno maturo se priporoča, da opravijo izpit iz enega
od maturitetnih predmetov: zgodovina, psihologija, filozofija,
sociologija ali ekonomija.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri obveznih predmetih splošne mature
(slovenščina, matematika, tuj jezik)
kandidatih iz točke b) glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu
kandidati iz točke c) glede na:
splošni uspeh na zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

35 % točk,
20 % točk,
45 % točk;
40 % točk,
40 % točk,
20 % točk;
60 % točk,
40 % točk.

Izredni študij
Fakulteta organizira posebne oblike študija za izredne študente.

VPIS V 2. LETNIK
Vpisni pogoji
V univerzitetni študij program prve stopnje Pravo se lahko vpišejo:
diplomanti univerzitetnih in visokošolskih strokovnih študijskih programov,
če izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski program prve stopnje
Pravo;
diplomanti visokošolskega strokovnega študija, ki niso opravili splošne
mature, če so končali visokošolski strokovni študij s povprečno oceno najmanj
8;
študentje dodiplomskih študijskih programov, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v
univerzitetni študijski program prve stopnje Pravo in izpolnjujejo pogoje za
vpis v 2. letnik v študijskem programu, v katerem so vpisani;
diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih pred 1. 1. 1994;
diplomanti višješolskih študijskih programov po Zakonu o višjem strokovnem
izobraţevanju, če izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski program
prve stopnje Pravo in so višješolski študij končali s povprečno oceno najmanj
8.
Pri prehodu v 2. letnik se kandidatom določijo manjkajoče obveznosti, ki jih
morajo opraviti, če ţelijo diplomirati v novem programu. Do pristopa na izpite iz
2. letnika morajo opraviti diferencialne izpite iz predmetov 1. letnika
univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Pravo. Natančne informacije
dobijo kandidati na fakulteti.
VPIS V 3. LETNIK
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program prve stopnje Pravo se lahko vpišejo:
diplomanti univerzitetnih in visokošolskih strokovnih študijskih programov s
študijskih področij druţbenih in poslovnih ved, če izpolnjujejo pogoje za vpis
v univerzitetni študijski program prve stopnje Pravo;
diplomanti visokošolskega strokovnega študija s študijskih področij druţbenih
in poslovnih ved ter prava, ki niso opravili splošne mature, če so končali
visokošolski strokovni študij s povprečno oceno najmanj 8;
študentje dodiplomskih študijskih programov s študijskih področij druţbenih
in poslovnih ved ter prava, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni
študijski program prve stopnje Pravo in izpolnjujejo pogoje za vpis v 3. letnik
v študijskem programu, v katerem so vpisani;
diplomanti višješolskega študijskega programa Pravo, sprejetega pred 1. 1.
1994.
Pri prehodu v 3. letnik se kandidatom določijo manjkajoče obveznosti, ki jih
morajo opraviti, če ţelijo diplomirati v novem programu. Do pristopa na izpite iz
3. letnika morajo opraviti diferencialne izpite iz predmetov 1. in 2. letnika
univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Pravo. Natančne informacije
dobijo kandidati na fakulteti.
Vpisna mesta

Vpisna mesta
Pravo – univerzitetni program

Redni
70

Izredni
50

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

Redni
20
20

Izredni
40
40

prehod iz dodiplomskih študijskih programov s področja prava, uprave in javne
uprave s priznanjem tistih izpitov iz predmetov, ki se vsebinsko in po obsegu
prekrivajo s predmeti študijskega programa Javna uprava.

FAKULTETA ZA DRŢAVNE IN
EVROPSKE ŠTUDIJE
Predoslje 39, 4000 Kranj
Tel.: (04) 260-18-57
Gsm: (040) 740-500
Faks: (04) 260-18-55
E-pošta: referat.dodiplomski@fds.si
Spletna stran: www.fds.si
Informativni mesti: Kranj, Občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000
Kranj (predavalnica št. 14), v petek, 12. 2. 2010
ob 15. uri in v soboto, 13. 2. 2010 ob 10. uri,
Maribor, Fakulteta za drţavne in evropske
študije, Črtomirjeva ulica 11, 2000 Maribor
(velika predavalnica – 2. nadstropje), v petek, 12.
2. 2010 ob 15. uri in v soboto, 13. 2. 2010 ob 10.
uri.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
JAVNA UPRAVA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Javna uprava se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov: zgodovina,
psihologija, filozofija, sociologija ali ekonomija; izbrani predmet ne
sme biti predmet, ki ga je kandidat ţe 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.

Pri tem se bo upoštevalo:
izpolnjevanje pogojev za vpis v študijski program za pridobitev univerzitetne
izobrazbe,
obseg razpoloţljivih mest,
minimalno število letnikov in semestrov, ki jih mora študent opraviti, če ţeli
diplomirati na univerzitetnem programu,
izpite in študijske obveznosti iz strokovnih študijskih programov, ki se lahko
priznajo, ter diferencialne izpite in druge študijske obveznosti, ki jih mora
študent opraviti v času študija do zagovora diplome.
Vpisna mesta
Javna uprava UN (2. letnik) – program prve stopnje

Redni
25

Izredni
48

FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE
ŠTUDIJE V NOVEM MESTU
Sevno 13, p.p. 299, 8000 Novo mesto
Tel. (07) 373-78-84
Uradne ure: torek in sreda od 9.00 do 11.00, četrtek od 14.00 do 16.00
E-pošta: info@fis.unm.si
Spletna stran: http://fis.unm.si/si/
Informativno mesto: Fakulteta za informacijske študije v Novem
mestu, Novi trg 5, predavalnica P2, Novo
mesto.
Informativna dneva za redni in izredni študij bosta 12. februarja 2010
ob 10. in 16. uri ter 13. februarja 2010 ob 10. uri. Za individualno
svetovanje in informacije o študijskem programu lahko povprašate po
telefonu, elektronski pošti ali pa se oglasite na sedeţu fakultete med
uradnimi urami.
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu je samostojni
visokošolski zavod, ki ga je ustanovila Republika Slovenija. V
študijskem letu 2010/2011 bo izvajala univerzitetni in visokošolski
strokovni študijski program prve stopnje Informatika v sodobni druţbi.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
INFORMATIKA V SODOBNI DRUŢBI

PRVE

STOPNJE

Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji

Vpisna mesta

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 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za drţavne in evropske študije od 1. do 17. septembra 2010.

V univerzitetni študijski program Informatika v sodobni druţbi 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 ţe opravil pri
poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

VPIS V 2. LETNIK

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

Vpisni pogoji
V 2. letnik univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Javna uprava se
lahko vpišejo:
diplomanti univerzitetnih in visokošolskih strokovnih študijskih programov, ki
izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski program prve stopnje
Javna uprava;
diplomanti visokošolskega strokovnega študija, ki niso opravili splošne
mature, če so končali visokošolski strokovni študij s povprečno oceno najmanj
8;
študentje dodiplomskih študijskih programov, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v
univerzitetni študijski program prve stopnje Javna uprava in izpolnjujejo
pogoje za vpis v 2. letnik v študijskem programu, v katerem so vpisani;
diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih pred 1. 1. 1994;
diplomanti višješolskih študijskih programov po Zakonu o višjem strokovnem
izobraţevanju, če izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski program
prve stopnje Javna uprava in so višješolski študij končali s povprečno oceno
najmanj 8.

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.

Javna uprava – univerzitetni program

Redni
70

Izredni
50

Ob vpisu v 2. letnik študijska komisija določi, katerih obveznosti 2. letnika
kandidatu ni treba opraviti ter katere obveznosti mora opraviti do zagovora
diplomske naloge. Pri tem bodo izhodišča predstavljali naslednji kriteriji: moţen

Dodatne storitve in ponudba
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu vsem svojim
študentom na njihovo ţeljo nudi pomoč pri iskanju nastanitve v času
študija, pomoč pri iskanju zaposlitve, moţnost za sodelovanje pri
raziskovalnem delu, mentorstvo in tutorstvo s strokovnim svetovanjem,
obiske zunanjih predavateljev, kulturne prireditve in strokovne
ekskurzije. Fakulteta organizira uvodni teden imenovan, FIŠ fest, za vse
študente, s katerim dvigujemo raven znanja v druţbi s ciljem višje

kakovosti ţivljenja in konkurenčnosti na ravni regije, drţave in Evrope.
Študentom je tudi omogočen obisk mednarodne znanstvene konference
Informacijska druţba in informacijska tehnologija, ki jo organizira
fakulteta. Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu je članica
programa IT Academy, ki omogoča dostop do širokega nabora
izobraţevalnih programov in certifikatov, napredne učne vire, eLearning tečaje za predavatelje in študente, licenčno programsko
opremo za laboratorije in učilnice ter širok nabor napotkov, od osnov
računalništva do naprednega programiranja in arhitekture. Fakulteta
organizira tudi zimsko in poletno šolo. Za dodatne storitve se študenti
odločijo prostovoljno.
Vpisna mesta
Informatika v sodobni druţbi – univerzitetni
program

Redni

Izredni

35

-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE - PROGRAM PRVE
STOPNJE
Za vpis se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu
2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za nadaljevanje študija po
merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za informacijske
študije v Novem mestu od 1. do 17. septembra 2010.
VPIS V 2. LETNIK
Vpisni pogoji
V 2. letnik univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Informatika v
sodobni druţbi se lahko vpišejo študenti, ki so končali 1. letnik na drugem
univerzitetnem študijskem programu. Pristojni organ FIŠ na podlagi pisne
prošnje za prehod kandidatu predpiše obveznosti, ki jih mora opraviti do prijave
teme diplomske naloge.
Vpisna mesta
Informatika v sodobni druţbi UN (2. letnik) – program
prve stopnje

Redni

Izredni

10

-

VPIS V 3. LETNIK
Vpisni pogoji
V 3. letnik univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Informatika v
sodobni druţbi se lahko vpišejo diplomanti kateregakoli visokošolskega
strokovnega ali univerzitetnega študijskega programa, če izpolnjujejo pogoje za
vpis v univerzitetni študijski program.
Skladno z veljavnimi Merili za prehode med študijskimi programi se lahko
diplomant študijskega programa za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe,
ki se je vpisal brez mature, vključi v študijski program za pridobitev
univerzitetne izobrazbe v 3. letnik, če je zaključil študij po programu za
pridobitev visoke strokovne izobrazbe s povprečno oceno najmanj 8.0.
Vsi kandidati morajo do prijave teme diplomske naloge opraviti diferencialne
izpite iz izbranih predmetov 1. in 2. letnika, ki jih v skupnem obsegu največ 60
KT predpiše pristojni organ FIŠ na osnovi ugotovljenih razlik med programoma:
- če je kandidat končal študijski program za pridobitev visokošolske strokovne
izobrazbe iz sorodnih strokovnih področij (računalništvo in informatika), mu
pristojni organ FIŠ na podlagi pisne prošnje za prehod predpiše diferencialne
izpite v obsegu največ 6 KT;
- če je kandidat končal študijski program za pridobitev visokošolske strokovne
izobrazbe s področja druţboslovne ali poslovne informatike, ki spadajo v
študijska področja druţbene vede ter poslovne in upravne vede, mu pristojni
organ FIŠ na podlagi pisne prošnje za prehod predpiše diferencialne izpite v
obsegu največ 12 KT;
- če je kandidat končal študijski program za pridobitev visokošolske strokovne
izobrazbe iz ostalih strokovnih področij, ki spadajo v študijska področja
druţbene vede ter poslovne in upravne vede, mu pristojni organ FIŠ na
podlagi pisne prošnje za prehod predpiše diferencialne izpite v obsegu največ
30 KT;
- če je kandidat končal študijski program za pridobitev visokošolske strokovne
izobrazbe iz ostalih študijskih področij, mu pristojni organ FIŠ na podlagi
pisne prošnje za prehod predpiše diferencialne izpite v obsegu največ 60 KT.
Vloge za prehode obravnava pristojni organ FIŠ individualno na podlagi
posredovane prošnje za prehod in ustrezne dokumentacije.
V 3. letnik univerzitetnega študijskega programa Informatika v sodobni druţbi se
lahko vpišejo tudi kandidati, ki so zaključili dva letnika na drugem
univerzitetnem študijskem programu. Pristojni organ FIŠ na podlagi pisne
prošnje za prehod kandidatu predpiše obveznosti, ki jih mora opraviti do prijave
teme diplomske naloge.
Vpisna mesta
Informatika v sodobni druţbi UN (3. letnik) – program
prve stopnje

Redni

Izredni

10

-

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
STOPNJE INFORMATIKA V SODOBNI DRUŢBI

PRVE

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

60 % točk,
40 % točk.

Redni in izredni študij
Redni študij se izvaja po študijskem koledarju, ki ga določi Senat
fakultete. Izredni študij se praviloma izvaja tako, da se predavanja
izvajajo v popoldanskem času ob delavnikih in sobotah dopoldne. Pri
posameznem predmetu se oblike neposrednega pedagoškega dela s
študenti izvedejo v obsegu najmanj tretjine števila ur, predvidenega za
redni študij.
Pri predmetih, kjer je kakovostna izvedba mogoča le, če je na voljo poln
obseg predavanj in vaj, bodo izredni študentje pridruţeni rednim,
predavanja in vaje pa bodo potekale ob popoldnevih oziroma izjemoma
tudi ob sobotah dopoldne.
Če bo vpisanih manj kot 15 izrednih študentov, bodo pri večini
predmetov izredni študentje pridruţeni rednim, izvedba študija pa bo
ustrezno prilagojena.
Dodatne storitve in ponudba
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu vsem svojim
študentom na njihovo ţeljo nudi pomoč pri iskanju nastanitve v času
študija, pomoč pri iskanju zaposlitve, moţnost za sodelovanje pri
raziskovalnem delu, mentorstvo in tutorstvo s strokovnim svetovanjem,
obiske zunanjih predavateljev, kulturne prireditve in strokovne
ekskurzije. Fakulteta organizira uvodni teden imenovan FIŠ fest za vse
študente, s katerim dvigujemo raven znanja v druţbi s ciljem višje
kakovosti ţivljenja in konkurenčnosti na ravni regije, drţave in Evrope.
Študentom je tudi omogočen obisk mednarodne znanstvene konference
Informacijska druţba in informacijska tehnologija, ki jo organizira
fakulteta. Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu je članica
programa IT Academy, ki omogoča dostop do širokega nabora
izobraţevalnih programov in certifikatov, napredne učne vire, eLearning tečaje za predavatelje in študente, licenčno programsko
opremo za laboratorije in učilnice ter širok nabor napotkov, od osnov
računalništva do naprednega programiranja in arhitekture. Fakulteta
organizira tudi zimsko in poletno šolo. Za dodatne storitve se študenti
odločijo prostovoljno.
Vpisna mesta
Informatika v sodobni druţbi – visokošolski
strokovni program

Redni

Izredni

60

30

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE - PROGRAM PRVE
STOPNJE
Za vpis se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu
2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za nadaljevanje študija po
merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za informacijske
študije v Novem mestu od 1. do 17. septembra 2010.
VPIS V 2. LETNIK
Vpisni pogoji
Neposredno v 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa
Informatika v sodobni druţbi se lahko vpiše, kdor je končal višješolski strokovni
program, sprejet po 1. 1. 1994, če izpolnjuje pogoje za vpis v visokošolski
strokovni program. Pogoj za vpis v 2. letnik je opravljena diploma višjega
strokovnega študija. Vpisani študenti morajo do vpisa v 3. letnik opraviti
diferencialne izpite v obsegu največ 30 KT, ki izhajajo iz razlik med programi.
Diferencialne izpite predpiše na podlagi pisne prošnje za vpis in ustreznih
dokazil pristojen organ FIŠ.
V 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Informatika v
sodobni druţbi se lahko vpišejo tudi študenti, ki so zaključili prvi letnik v
drugem visokošolskem strokovnem študijskem programu. Pristojni organ FIŠ na
podlagi pisne prošnje za prehod kandidatu predpiše obveznosti, ki jih mora
kandidat opraviti do prijave teme diplomske naloge.

Vpisna mesta
Informatika v sodobni druţbi VS (2. letnik) – program
prve stopnje

Redni

Izredni

10

20

VPIS V 3. LETNIK
Vpisni pogoji
Neposredno v 3. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa
Informatika v sodobni druţbi se lahko vpiše:
a) kdor je končal višješolski študij, sprejet pred 1. 1. 1994. Prehod je moţen, če
kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v visokošolski strokovni program. Pogoj
za vpis v 3. letnik je diploma višješolskega študija. Vsi kandidati morajo do
prijave teme diplomske naloge opraviti diferencialne izpite iz izbranih
predmetov 1. in 2. letnika, ki jih v skupnem obsegu največ 60 KT predpiše
pristojni organ FIŠ na osnovi ugotovljenih razlik med programoma:
če je kandidat končal študijski program za pridobitev višješolske
izobrazbe iz študijskih področij računalništva in informatike, mu pristojni
organ FIŠ na podlagi pisne prošnje za prehod predpiše diferencialne izpite
v obsegu največ 12 KT;
če je kandidat končal študijski program za pridobitev višješolske
izobrazbe s področja druţboslovne ali poslovne informatike, ki spadajo v
študijska področja druţbene vede ter poslovne in upravne vede, mu
pristojni organ FIŠ na podlagi pisne prošnje za prehod predpiše
diferencialne izpite v obsegu največ 18 KT;
če je kandidat končal študijski program za pridobitev višješolske
izobrazbe iz drugih področij, ki spadajo v študijska področja druţbene
vede ter poslovne in upravne vede, mu pristojni organ FIŠ na podlagi
pisne prošnje za prehod predpiše diferencialne izpite v obsegu največ 30
KT;
če je kandidat končal študijski program za pridobitev visokošolske
izobrazbe iz ostalih študijskih področij, mu pristojni organ FIŠ na podlagi
pisne prošnje za prehod predpiše diferencialne izpite v obsegu največ 60
KT;
b) diplomanti kateregakoli visokošolskega strokovnega in univerzitetnega
programa, če izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni program.
Vsi kandidati morajo do prijave teme diplomske naloge opraviti diferencialne
izpite iz izbranih predmetov 1. in/ali 2. letnika, ki jih v skupnem obsegu
največ 60 KT predpiše pristojni organ FIŠ na osnovi ugotovljenih razlik med
programoma:
če je kandidat končal študijski program za pridobitev visokošolske
strokovne izobrazbe iz študijskih področij računalništva in informatike,
mu pristojni organ FIŠ na podlagi pisne prošnje za prehod predpiše
diferencialne izpite v obsegu največ 6 KT;
če je kandidat končal študijski program za pridobitev visokošolske
strokovne izobrazbe s področja druţboslovne ali poslovne informatike, ki
spadajo v študijska področja druţbene vede ter poslovne in upravne vede,
mu pristojni organ FIŠ na podlagi pisne prošnje za prehod predpiše
diferencialne izpite v obsegu največ 12 KT;
če je kandidat končal študijski program za pridobitev visokošolske
strokovne izobrazbe iz drugih področij, ki spadajo v študijska področja
druţbene vede ter poslovne in upravne vede, mu pristojni organ FIŠ na
podlagi pisne prošnje za prehod predpiše diferencialne izpite v obsegu
največ 30 KT;
če je kandidat končal študijski program za pridobitev visokošolske
strokovne izobrazbe iz ostalih študijskih področij, mu pristojni organ FIŠ
na podlagi pisne prošnje za prehod predpiše diferencialne izpite v obsegu
največ 60 KT;
c) kandidati, ki so zaključili dva letnika na drugem visokošolskem strokovnem
študijskem programu. Pristojni organ FIŠ na podlagi pisne prošnje za prehod
kandidatu predpiše obveznosti, ki jih mora opraviti do prijave teme
diplomske naloge.
Vpisna mesta
Redni Izredni
Informatika v sodobni druţbi VS (3. letnik) – program
10
15
prve stopnje

FAKULTETA ZA UPORABNE
DRUŢBENE ŠTUDIJE V NOVI GORICI
Kidričeva 9, p.p. 62, 5000 Nova Gorica
Tel. (05) 333-00-80
Faks: (05) 333-00-81
E-pošta: referat@fuds.si
Spletna stran: www.fuds.si
Informativni mesti: Nova Gorica, Kidričeva 9,
Novo mesto, Univerzitetno raziskovalni
središče, Novi trg 5.
Informativni dnevi za redni in izredni študij bodo 12. 2. 2010 ob 10.
in 16. uri v Novi Gorici (Fakulteta za uporabne druţbene študije,
Kidričeva 9), 13. 2. 2010 v Novi Gorici (Knjiţnica Franceta Bevka, Trg

Edvarda Kardelja 4) ter 12. 2. ob 16. uri in 13. 2. ob 10. uri v Novem
mestu (Univerzitetno in raziskovalno središče, Novi trg 5)
Za individualno svetovanje in informacije o študijskem programu lahko
povprašate po telefonu, elektronski pošti ali pa se oglasite na sedeţu
fakultete med uradnimi urami, ki so ob ponedeljkih, torkih, četrtkih in
petkih od 9.00 do 11.00 ter ob sredah od 14.30. do 16.30.
Fakulteta za uporabne druţbene študije v Novi Gorici bo v študijskem
letu 2010/2011 izvajala univerzitetni študijski program prve stopnje
Uporabne druţbene študije.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
UPORABNE DRUŢBENE ŠTUDIJE

PRVE

STOPNJE

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

60 % točk,
40 % točk;

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

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Redni in izredni študij
Redni študij se izvaja po študijskem koledarju, ki ga določi Senat
fakultete. Izredni študij se praviloma izvaja tako, da se predavanja
izvajajo v popoldanskem času ob delavnikih in sobotah dopoldne.
Izbirni predmeti se lahko izvajajo tudi med tednom v okviru kadrovskih
in prostorskih zmogljivosti šole. Pri posameznem predmetu se oblike
neposrednega pedagoškega dela s študenti izvedejo v obsegu najmanj
tretjine števila ur, predvidenega za redni študij.
Izredni študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 6 študentov, sicer se bo
izvajal v obliki individualnih konzultacij.
Dodatne storitve in ponudba
Fakulteta za uporabne druţbene študije v Novi Gorici vsem svojim
študentom na njihovo ţeljo nudi pomoč pri iskanju nastanitve v času
študija, pomoč pri iskanju zaposlitve, moţnost mednarodnih izmenjav,
moţnost 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 kaţipot. Študenti tako na neformalen način
spoznajo delovanje fakultete in njene pedagoške delavce. Za dodatne
storitve se študenti odločijo prostovoljno.
Vpisna mesta
Uporabne druţbene študije – univerzitetni program
- Nova Gorica
- Novo mesto

Redni

Izredni

70
-

20
20

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE
STOPNJE
Za vpis se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu
2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za nadaljevanje študija po
merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za uporabne druţbene
študije v Novi Gorici od 1. do 17. septembra 2010.

VPIS V 2. LETNIK

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

Vpisni pogoji

kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu,
poklicni maturi oziroma splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

V dodiplomski univerzitetni študijski program prve stopnje Uporabne druţbene
študije se lahko vpiše, kdor je diplomiral na višješolskem strokovnem programu,
sprejetim po 1. 1. 1994, če izpolnjuje pogoje za vpis v univerzitetni program.
Brez diferencialnih izpitov se lahko vpišejo diplomanti sorodnih programov (s
področja druţboslovnih, humanističnih, poslovnih, upravnih in pravnih ved).
Diplomanti ostalih programov morajo do vpisa v 3. letnik opraviti diferencialne
izpite v obsegu 12 KT iz predmetov Struktura slovenske druţbe in Druţboslovna
raziskovalna metodologija.
Če bo vpis omejen, bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno
višješolskega programa.
Vpisna mesta
Redni

Izredni

10

10

Uporabne druţbene študije UN (2. letnik) – program prve
stopnje
VPIS V 3. LETNIK
Vpisni pogoji

V dodiplomski univerzitetni študijski program prve stopnje Uporabne druţbene
študije se lahko vpišejo:
diplomanti višješolskega študijskega programa, sprejetega pred 1. 1. 1994,
brez diferencialnih izpitov se lahko vpišejo diplomanti sorodnih študijskih
programov (s področja druţboslovnih, humanističnih, poslovnih, upravnih in
pravnih ved), vsi drugi pa morajo pred diplomo opraviti diferencialne izpite v
obsegu 12 KT iz predmetov Druţbena teorija in Metode kvalitativne analize;
diplomanti kateregakoli visokošolskega strokovnega ali univerzitetnega
študijskega programa, če izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski
program,
brez diferencialnih izpitov se lahko vpišejo diplomanti sorodnih študijskih
programov (s področja druţboslovnih, humanističnih, poslovnih, upravnih in
pravnih ved), vsi drugi pa morajo pred diplomo opraviti diferencialne izpite v
obsegu 24 KT.
Vpisna mesta
Redni

Izredni

10

10

Uporabne druţbene študije UN (3. letnik) – program prve
stopnje

GEA COLLEGE - VISOKA ŠOLA ZA
PODJETNIŠTVO PIRAN
Sedeţ: Kidričevo nabreţje 2, 6330 Piran
Referat: Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 588-13-00
Faks: (01) 568-82-13
E-pošta: info@gea-college.si
Spletna stran: www.gea-college.si
Informativni mesti: Piran, Kidričevo nabreţje 2 (Palača Trevisini),
Ljubljana, Dunajska 156 (World Trade Center –
medetaţa A).
Informativni dnevi za redni in izredni študij bodo 12. februarja 2010
ob 10. in 15. uri ter 13. februarja ob 10. uri. Informacije o študijskem
programu lahko kandidati dobijo po telefonu, elektronski pošti ali pa se
oglasijo v referatu za študijske zadeve na Dunajski 156 vsak delovnik
med 9. in 12. uro.
Visoka šola za podjetništvo je samostojni visokošolski zavod. Izvaja
visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Podjetništvo.
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI
STOPNJE PODJETNIŠTVO

ŠTUDIJSKI

PROGRAM

PRVE

Trajanje študija

60 % točk,
40 % točk.

Redni in izredni študij
Redni študij se izvaja po študijskem koledarju, ki ga določi Senat
Visoke šole za podjetništvo, izredni študij pa po posebnem razporedu
tako, da se pedagoški proces izvaja v popoldanskem času med tednom
ter ob sobotah v dopoldanskem in/ali popoldanskem času v okviru
kadrovskih in prostorskih zmogljivosti šole. Pri posameznem predmetu
se oblike neposrednega pedagoškega dela s študenti izvedejo v obsegu
do 40 % števila ur, predvidenega za redni študij.
Dodatne storitve in ponudba
Visoka šola za podjetništvo je za redne študente pripravila dodatne
storitve, ki so vezane na razpisane študijske programe in konkretno
opredeljene v pogodbi o prevzemu študijskih obveznosti in plačilu
dodatnih storitev za redni dodiplomski študij podjetništva. Za storitve se
študenti odločijo prostovoljno.
Vpisna mesta
Podjetništvo – visokošolski strokovni program
- Piran
- Ljubljana
- Maribor

Redni

Izredni

50
50
-

40
60
30

Redni študij v prvem letniku se bo izvajal le v Ljubljani, če bo v Piranu
vpisanih manj kot 45 kandidatov.
Izredni študij v prvem letniku se bo izvajal, če bo vpisanih najmanj 30
študentov na posamezni lokaciji. Če bo na posamezni lokaciji vpisanih
manj kandidatov, se bo izvajal tam, kjer bo zadostno število prijav.
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE
STOPNJE
Prehodi med visokošolskimi strokovnimi programi prve stopnje
Študentom drugih visokošolskih strokovnih programov in sorodnih
visokošolskih strokovnih programov prve stopnje: druţbene vede (ekonomija),
poslovne in upravne vede (poslovanje, podjetništvo, management, trţenje,
finance, bančništvo, računovodstvo) se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih
morajo opraviti, če ţelijo 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: druţbene vede (ekonomija), poslovne in
upravne vede (poslovanje, podjetništvo, management, trţenje, finance,
bančništvo, računovodstvo) se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo
opraviti, če ţelijo diplomirati v novem programu.
VPIS V 2. LETNIK
Za vpis v 2. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Visoko
šolo za podjetništvo v Piranu od 1. do 17. septembra 2010.
K prijavi je treba priloţiti dokazila (spričevalo, potrdilo o zaključeni izobrazbi).
O datumu vpisa in dodatnih dokazilih, ki jih bo treba predloţiti, bo šola
kandidate pisno obvestila.
Vpisni pogoji
Diploma višješolskega strokovnega programa po Zakonu o poklicnem in
strokovnem izobraţevanju. Kandidati iz ekonomsko poslovnega področja
(Poslovni sekretar, Komercialist, Računovodja, Turizem, Gostinstvo, Poštni
promet ipd.) bodo morali do vpisa v 3. letnik opraviti dva (2) diferencialna izpita
1. letnika iz predmetov Podjetništvo (6 KT) in Računovodstvo (9 KT), skupaj 15
KT.

Študij traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

Kandidati iz drugih strokovnih področij bodo morali do vpisa v 3. letnik opraviti
tri (3) diferencialne izpite 1. letnika iz predmetov: Podjetništvo (6 KT),
Ekonomika poslovanja (9 KT) in Računovodstvo (9 KT), skupaj 24 KT.

Vpisni pogoji

Predavanja in diferencialni izpiti bodo organizirani na šoli.

V visokošolski strokovni študijski program Podjetništvo se lahko vpiše,
kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem
programu, poklicno maturo ali splošno maturo.

Vpisna mesta

Za vpis tujcev v izredni študij je potreben preizkus znanja ali dokazilo o
znanju angleškega jezika.

Podjetništvo VS (2. letnik) – program prve stopnje
- Piran
- Ljubljana
- Maribor

Redni

Izredni

-

20
20
20

VPIS V 3. LETNIK
Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Visoko
šolo za podjetništvo v Piranu od 1. do 17. septembra 2010.
K prijavi je treba priloţiti dokazila (spričevalo, potrdilo o zaključeni izobrazbo).
O datumu vpisa in dodatnih dokazilih, ki jih bo treba predloţiti, bo šola
kandidate pisno obvestila.
Vpisni pogoji
V študijskem letu 2010/2011 bodo vpisovali v tretji letnik tudi kandidate s
končano višješolsko izobrazbo ekonomsko poslovne ali druge smeri, ki ţelijo
pridobiti znanja s področja podjetništva in so končali študij iz programa,
sprejetega pred letom 1994.
Kandidati iz ekonomsko poslovnega področja bodo morali med študijem opraviti
dva (2) diferencialna izpita iz predmetov Podjetništvo (6 KT) in Računovodstvo
(9 KT), skupaj 15 KT.

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

60 % točk,
40 % točk;

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

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Redni študij
Redni študij se izvaja praviloma vse dni v tednu, tako dopoldan kot
popoldan.
Izredni študij

Kandidati iz drugih strokovnih področij bodo morali med študijem opraviti tri
(3) diferencialne izpite iz predmetov: Podjetništvo (6 KT), Ekonomika
poslovanja (9 KT) in Računovodstvo (9 KT), skupaj 24 KT.

Izvedba izrednega študija se izvaja v obsegu pribliţno 40 % kontaktnih
ur rednega študija. Izredni študij se bo izvajal le, če se bo vpisalo
najmanj 20 študentov.

Vpišejo se lahko tudi študenti visokošolskih strokovnih programov ekonomskega
in poslovnega področja ter sorodnih druţboslovnih področij (programi, sprejeti
pred 11. 6. 2004), ki imajo opravljene študijske obveznosti prvih dveh letnikov v
obsegu 120 KT.

Vpisna mesta

Predavanja in diferencialni izpiti bodo organizirani na šoli.
Vpisna mesta
Redni

Izredni

-

20
20
20

Podjetništvo VS (3. letnik) – program prve stopnje
- Piran
- Ljubljana
- Maribor

Redni

Izredni

70

20

Ekonomija v sodobni druţbi – univerzitetni
program

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE
STOPNJE
Za vpis v 2. in 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga pošljejo na Mednarodno
fakulteto za druţbene in poslovne študije od 1. do 17. septembra 2010.
VPIS V 2. LETNIK
Vpisni pogoji

MEDNARODNA FAKULTETA ZA
DRUŢBENE IN POSLOVNE ŠTUDIJE
Mariborska 7, 3000 Celje
Tel.: (03) 425-82-20
Gsm: (031) 562-469
E-pošta: referat@mfdps.si
Spletna stran: www.mfdps.si
Informativni mesti in informativni dnevi za redni in izredni študij:
Celje, MFDPŠ, Mariborska 7
- 12. 2. 2010 ob 10.00 in 16.00
- 13. 2. 2010 ob 10.00
- 24. 2. 2010 ob 16.00
- 9. 6. 2010 ob 16.00
- 20. 8. 2010 ob 16.00
- 2. 9. 2010 ob 16.00
- 10. 9. 2010 ob 16.00
Maribor, II. Gimnazija, Trg Miloša Zidanška 1
- 25. 2. 2010 ob 18.30
- 10. 6. 2010 ob 18.30
- 2. 9. 2010 ob 18.30
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
EKONOMIJA V SODOBNI DRUŢBI
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Ekonomija v sodobni druţbi 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 ţe opravil pri
poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.
Kandidatom s poklicno maturo se priporoča, da opravijo izpit iz
maturitetnega predmeta ekonomija.

V 2. letnik se lahko vpišejo:
diplomanti višješolskih strokovnih programov z ekonomskega in poslovnega
področja, če izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski program 1.
stopnje;
študentje visokošolskih študijskih programov oziroma programov prve stopnje
(ekonomskih, poslovnih, organizacijskih, upravnih, pravnih in drugih
druţboslovnih področij), ki izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni
študijski program prve stopnje Ekonomija v sodobni druţbi in izpolnjujejo
pogoje za vpis v 2. letnik v študijskem programu, v katerem so vpisani.
Če bo vpis omejen, bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno študija na
višješolskem študiju oziroma predhodno opravljenem visokošolskem
strokovnem ali univerzitetnem študijskem programu oziroma študijskem
programu prve stopnje.
Vpisna mesta
Redni

Izredni

20

20

Ekonomija v sodobni druţbi UN (2. letnik) – program
prve stopnje
VPIS V 3. LETNIK
Vpisni pogoji

V 3. letnik se lahko vpišejo:
diplomanti višješolskega študijskega programa, sprejetega pred letom 1994 z
ekonomskega in poslovnega področja;
študentje in diplomanti visokošolskih študijskih programov oziroma
programov prve stopnje (ekonomskih, poslovnih, organizacijskih, upravnih,
pravnih in drugih druţboslovnih področij), ki izpolnjujejo pogoje za vpis v
univerzitetni študijski program prve stopnje Ekonomija v sodobni druţbi in
izpolnjujejo pogoje za vpis v 3. letnik v študijskem programu, v katerem so
vpisani.
Če bo vpis omejen, bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno študija na
višješolskem študiju oziroma prej opravljenem visokošolskem strokovnem ali
univerzitetnem študijskem programu oziroma študijskem programu prve stopnje.
Vpisna mesta
Redni

Izredni

20

20

Ekonomija v sodobni druţbi UN (3. letnik) – program
prve stopnje

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE
STOPNJE POSLOVANJE V SODOBNI DRUŢBI
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Poslovanje v sodobni druţbi
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

VISOKA ŠOLA ZA DIZAJN V LJUBLJANI
Gerbičeva ulica 51, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 423-25-44,
Gsm: (031) 383-883 študentska pisarna
Faks: (01) 423-25-45
Spletna stran: www.vsd.si
Informativno mesto: Ljubljana, Večna pot 2.

60 % točk,
40 % točk.

Šola izvaja visokošolski strokovni študijski program prve stopnje
Dizajn s smermi: Notranja oprema, Tekstilije in oblačila ter Vizualne
komunikacije.

Redni študij se izvaja praviloma vse dni v tednu, tako dopoldan kot
popoldan.

Kraj izvajanja študijskega programa: Ljubljana (Gerbičeva ulica 51,
Večna pot 2), Dob pri Domţalah (Ulica 7. avgusta 1a).

Redni študij

Izredni študij
Izvedba izrednega študija se izvaja v obsegu pribliţno 40 % kontaktnih
ur rednega študija. Izredni študij se bo izvajal le, če se bo vpisalo
najmanj 20 študentov.
Redni

Izredni

70

20

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE
STOPNJE
Za vpis v 2. in 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga pošljejo na Mednarodno
fakulteto za druţbene in poslovne študije od 1. do 17. septembra 2010.
VPIS V 2. LETNIK
Vpisni pogoji
V 2. letnik se lahko vpišejo:
diplomanti višješolskih strokovnih programov, sprejetih po 1. 1. 1994, z
ekonomskega in poslovnega področja ter sorodnih druţboslovnih področij
(npr. komercialist, računovodja, poslovni sekretar, turizem, gostinstvo …), če
izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni študijski program prve
stopnje;
študentje dodiplomskih študijskih programov (pred in po ZVIS 2004)
ekonomskega, poslovnega in sorodnih druţboslovnih področij, ki izpolnjujejo
pogoje za vpis v visokošolski strokovni študijski program prve stopnje in
imajo najmanj toliko kreditnih točk iz predhodnega izobraţevanja, da
izpolnjujejo pogoje za vpis v višji letnik;
diplomanti višjih šol drugih (nesorodnih) področij, ki morajo do vpisa v 3.
letnik opraviti naslednje izpite: Osnove ekonomije, Uvod v gospodarsko pravo
in Osnove managementa.
Če bo vpis omejen, bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno študija na
višješolskem študiju oziroma predhodno opravljenem visokošolskem
strokovnem ali univerzitetnem študijskem programu oziroma študijskem
programu prve stopnje.
Redni

Izredni

30

20

VPIS V 3. LETNIK

PRVE

Trajanje študija
Smeri študija
Visokošolski strokovni študijski program Dizajn ima tri smeri: Notranja
oprema, Tekstilije in oblačila ter Vizualne komunikacije.
Kandidati morajo v prijavi navesti smer študija!
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Dizajn se lahko vpiše, kdor
je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem
programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus nadarjenosti za študij
dizajna.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
uspeh pri preizkusu nadarjenosti
splošni uspeh pri splošni maturi,
poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

90 % točk,
5 % točk,
5 % točk.

Preizkus nadarjenosti
Preizkus nadarjenosti za študij preverja naslednje sposobnosti
kandidatov:
posluh za likovno dojemanje in izraţanje,
čvrstost in trdnost konstrukcijske zasnove, kvaliteta likovne
kompozicije, kvaliteta izvedbe in strukturna razgibanost,
posluh za oblikovanje, kreativne rešitve in umetniški pristop,
sposobnost opazovanja in vizualnega izraţanja, risarske spretnosti.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku še
prosta mesta, bo preizkus nadarjenosti za študij dizajna v drugem
prijavnem roku 8. in 9. septembra 2010.
Opravljeni preizkus velja samo za tekoče leto.

Vpisni pogoji
V 3. letnik se lahko vpišejo:
diplomanti višješolskega študijskega programa, sprejetega pred letom 1994, z
ekonomskega in poslovnega področja ter sorodnih druţboslovnih področij, če
izpolnjujejo pogoje za vpis;
študentje dodiplomskih študijskih programov (pred in po ZVIS 2004)
ekonomskega, poslovnega in sorodnih druţboslovnih področij, ki izpolnjujejo
pogoje za vpis v visokošolski strokovni študijski program prve stopnje in
imajo najmanj toliko kreditnih točk iz predhodnega izobraţevanja, da
izpolnjujejo pogoje za vpis v višji letnik;
diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994, z
drugih (nesorodnih) področij, ki morajo do zaključka študija opraviti
naslednje izpite: Osnove ekonomije, Uvod v gospodarsko pravo in Osnove
managementa.
Če bo vpis omejen, bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno študija na
višješolskem študiju oziroma prej opravljenem visokošolskem strokovnem ali
univerzitetnem študijskem programu oziroma študijskem programu prve stopnje.
Vpisna mesta
Poslovanje v sodobni druţbi VS (3. letnik) – program prve
stopnje

PROGRAM

Preizkus v prvem prijavnem roku bo od 28. junija do 2. julija 2010.

Vpisna mesta
Poslovanje v sodobni druţbi VS (2. letnik) – program prve
stopnje

ŠTUDIJSKI

Študij traja 3 leta (6 semestrov) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

Vpisna mesta
Poslovanje v sodobni druţbi – visokošolski
strokovni program

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI
STOPNJE DIZAJN

Redni

Izredni

20

20

Izredni študij
V študijskem letu 2010/2011 bo organiziran redni in izredni študij na
vseh treh smereh. Kandidati za izredni študij morajo izpolnjevati vse
navedene vpisne pogoje. Šolnina bo določena v skladu z veljavnim
cenikom.
Vpisna mesta
Dizajn – visokošolski strokovni program
- Notranja oprema
- Tekstilije in oblačila
- Vizualne komunikacije

Redni

Izredni

30
15
25

30
15
25

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE
STOPNJE
Za vpis se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu
2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za nadaljevanje študija po
merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Visoko šolo za dizajn v Ljubljani
od 1. do 17. septembra 2010.

VPIS V 2. LETNIK
Pri prehodu v 2. letnik se kandidatom določijo manjkajoče obveznosti, ki jih
morajo opraviti, če ţelijo nadaljevati študij na visokošolskem strokovnem
študijskem programu Dizajn. Do pristopa na izpite iz 2. letnika morajo opraviti
diferencialne izpite iz predmetov 1. letnika visokošolskega strokovnega
programa Dizajn. Natančnejše informacije dobijo kandidati na šoli.

Vpisni pogoji
V 2. letnik se lahko vpišejo diplomanti višješolskega študija (po končanem
višješolskem programu, sprejetim po 1. 1. 1994).
Diplomanti višjih strokovnih šol za strojništvo se lahko vpišejo brez dodatnih
študijskih obveznosti, diplomanti drugih programov pa morajo med študijem
opraviti diferencialne izpite.

Vpisna mesta

Vpisna mesta
Redni

Dizajn VS (2. letnik) – program prve stopnje
- Notranja oprema
- Tekstilije in oblačila
- Vizualne komunikacije

Izredni

5
5
5

-

VPIS V 3. LETNIK
Pri prehodu v 3. letnik se kandidatom določijo manjkajoče obveznosti, ki jih
morajo opraviti, če ţelijo nadaljevati študij na visokošolskem strokovnem
študijskem programu Dizajn. Do pristopa na izpite iz 3. letnika morajo opraviti
diferencialne izpite iz predmetov 1. in 2. letnika visokošolskega strokovnega
programa Dizajn. Natančnejše informacije dobijo kandidati na šoli.
Vpisna mesta
Redni Izredni
Dizajn VS (3. letnik) – program prve stopnje
- Notranja oprema
5
- Tekstilije in oblačila
5
- Vizualne komunikacije
5
-

Redni

Izredni

20

40

Tehnologije in sistemi VS (2. letnik) – program prve
stopnje

VPIS V 3. LETNIK
Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Visoko
šolo za tehnologijo in sisteme od 1. do 17. septembra 2010.
Vpisni pogoji
Vpišejo se lahko diplomanti višješolskega študija (po končanem višješolskem
programu, sprejetim po 1. 1. 1994).
Brez diferencialnih izpitov se lahko vpišejo diplomanti sorodnih programov
(Fakulteta za strojništvo UL, Fakulteta za strojništvo UM), diplomanti drugih
programov pa morajo opraviti diferencialne izpite.
Natančnejše informacije dobijo kandidati na šoli.
Vpisna mesta
Redni

Izredni

-

20

Tehnologije in sistemi VS (3. letnik) – program prve
stopnje

VISOKA ŠOLA ZA TEHNOLOGIJE IN
SISTEME
Na Loko 2, p.p. 111, 8000 Novo Mesto
Tel.: (07) 393-00-19
Faks: (07) 393-00-13
E-pošta: vites.referat@vs-nm.si
Spletna stran: www.vites.si
Informativno mesto in informativni dnevi: Na Loko 2
- 12. 2. 2010 ob 10.00 za redni študij ter ob 15.00 za redni in
izredni študij,
- 13. 2. 2010 ob 10.00 za redni in izredni študij.
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE
STOPNJE TEHNOLOGIJE IN SISTEMI
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

VISOKA ŠOLA ZA TEHNOLOGIJO
POLIMEROV
Pod gradom 4, 2380 Slovenj Gradec
Tel.: (02) 882-27-88, (02) 884-21-08
Gsm: (031) 672-520
Faks: (02) 882-27-89
E-pošta: referat@vstp.si
Spletna stran: www.vstp.si
Informativno mesto in informativni dnevi za redni in izredni študij:
Pod gradom 4
- 12. 2. 2010 ob 11.00 in 16.00
- 13. 2. 2010 ob 11.00
- 11. 6. 2010 ob 17.00
- 10. 9. 2010 ob 17.00.

Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Tehnologije in sistemi se
lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem
srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.

Informacije o študijskem programu lahko kandidati dobijo po telefonu,
elektronski pošti ali pa se vsak delovnik oglasijo na naslovu Pod
gradom 4, Slovenj Gradec med 10. in 14. uro.

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

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE
STOPNJE TEHNOLOGIJA POLIMEROV
60 % točk,
40 % točk.

Redni in izredni študij
Redni študij se izvaja po študijskem koledarju, ki ga določi Senat šole.
Izredni študij se praviloma izvaja tako, da se predavanja izvajajo v
popoldanskem času ob delavnikih in sobotah dopoldne. Pri
posameznem predmetu se oblike neposrednega pedagoškega dela s
študenti izvedejo v obsegu najmanj tretjine števila ur, predvidenega za
redni študij.
Izredni študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 10 študentov, sicer se
bodo predavanja izvajala v obliki konsultacij, vaje pa v obsegu tretjine
števila ur, predvidenega za redni študij.
Vpisna mesta
Tehnologije in sistemi – visokošolski strokovni
program

Redni

Izredni

60

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 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Visoko
šolo za tehnologijo in sisteme od 1. do 17. septembra 2010.

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

60 % točk,
40 % točk.

Redni in izredni študij
Redni študij se izvaja po študijskem koledarju, ki ga določi Senat
visoke šole, izredni študij pa po posebnem razporedu tako, da se
predavanja in vaje izvajajo praviloma ob petkih popoldan in ob sobotah.
Pri posameznem predmetu se oblike neposrednega pedagoškega dela s
študenti pri izrednem študiju izvedejo v obsegu 50 % števila ur,
predvidenega za redni študij.
Vpisna mesta
Tehnologija polimerov – visokošolski strokovni
program

Redni

Izredni

60

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 2010/2011 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 2010.
Vpisni pogoji
Vpišejo se lahko:
diplomanti višješolskih strokovnih programov po Zakonu o poklicnem in
strokovnem izobraţevanju,
diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih pred 1. 1. 1994;
diplomanti visokošolskih in univerzitetnih študijskih programov z ustreznega
področja.
Kandidati morajo opraviti diferencialne izpite, ki izhajajo iz razlike med
programoma. Natančne informacije dobijo v referatu za študentske zadeve.
Vpisna mesta
Redni

Izredni

30

30

Tehnologija polimerov VS (2. letnik) – program prve
stopnje

VISOKA ŠOLA ZA UPRAVLJANJE IN
POSLOVANJE NOVO MESTO
Na Loko 2, p.p. 51, 8000 Novo mesto
Tel.: (07) 393-00-20, (07) 393-00-21
Faks: (07) 393-00-13
E-pošta: referat@vs-nm.si
Spletna stran: www.vsup.vs-nm.si
Informativna mesta in informativni dnevi:
Novo mesto, Na Loko 2; 12. 2. 2010 ob 10. uri za redni študij in ob
15. uri za redni in izredni študij, 13. 2. 2010 ob 10. uri za redni in
izredni študij;
Ljubljana, Vodovodna 100; 12. 2. 2010 ob 15. uri za izredni študij;
Maribor, Andragoški zavod, Ljudska univerza, Maistrova 5; 12. 2.
2010 ob 15. uri za izredni študij za program Upravljanje in
poslovanje.
Šola izvaja visokošolska strokovna študijska programa prve stopnje
Informatika v upravljanju in poslovanju ter Upravljanje in poslovanje.
VISOKOŠOLSKA STROKOVNA ŠTUDIJSKA PROGRAMA PRVE
STOPNJE
INFORMATIKA V UPRAVLJANJU IN POSLOVANJU
UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolska strokovna študijska programa Informatika v upravljanju
in poslovanju ter Upravljanje in poslovanje se lahko vpiše, kdor je
opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem
programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu,
poklicni maturi oziroma splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Vpisni pogoji
Diploma višješolskega strokovnega programa po Zakonu o poklicnem in
strokovnem izobraţevanju. Kandidati morajo do vpisa v 3. letnik opraviti
diferencialne izpite, ki izhajajo iz razlike med programi. Natančne informacije
dobijo kandidati v referatu za študentske zadeve.
Vpisna mesta
Informatika v upravljanju in poslovanju VS (2. letnik) –
program prve stopnje
- Novo mesto
- Ljubljana
Upravljanje in poslovanje VS (2. letnik) – program prve
stopnje
- Novo mesto
- Ljubljana
- Maribor

Redni

Izredni

-

20
20

-

25
20
20

VPIS V 3. LETNIK – INFORMATIKA V UPRAVLJANJU IN POSLOVANJU
Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Visoko
šolo za upravljanje in poslovanje od 1. do 17. septembra 2010.
Vpisni pogoji
Diploma višješolskega študija po programu, sprejetem pred 1. 1. 1994. Brez
diferencialnih izpitov se lahko vpišejo diplomanti sorodnih programov (EF
Ljubljana, VEKŠ//EPF Maribor, VUŠ/FU Ljubljana, FDV Ljubljana,
VŠOD/FOV Kranj, FRI Ljubljana, FE Ljubljana, FERI Maribor). Diplomanti
drugih šol bodo morali opraviti dodatne študijske obveznosti iz izbranih vsebin
predmetov 1. in 2. letnika. Natančne informacije dobijo kandidati v referatu za
študentske zadeve.
Vpisna mesta
Redni Izredni
Informatika v upravljanju in poslovanju VS (3. letnik) –
program prve stopnje
- Novo mesto
20
- Ljubljana
20
VPIS V 3. LETNIK – UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE
Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Visoko
šolo za upravljanje in poslovanje od 1. do 17. septembra 2010.
Vpisni pogoji
Diploma višješolskega študija po programu, sprejetem pred 1. 1. 1994. Brez
diferencialnih izpitov se lahko vpišejo diplomanti sorodnih programov (EF
Ljubljana, VEKŠ//EPF Maribor, VUŠ/FU Ljubljana, VŠOD/FOV Kranj).
Diplomanti drugih šol bodo morali opraviti dodatne študijske obveznosti iz
izbranih vsebin predmetov 1. in 2. letnika. Natančne informacije dobijo
kandidati v referatu za študentske zadeve.
Vpisna mesta
Upravljanje in poslovanje VS (3. letnik) – program prve
stopnje
- Novo mesto
35
- Ljubljana
35
- Maribor
35

VISOKA ŠOLA ZA VARSTVO OKOLJA

Redni

Izredni

60
-

40
40

Trg mladosti 2, 3320 Velenje
Tel.: (03) 898-64-10
E-pošta: milena.zevart@guest.arnes.si
Spletna stran: www.vsvo.si
Informativno mesto in informativni dnevi za redni in izredni študij:
Trg mladosti 2,
- 12. 2. 2010 ob 10.00 in 15.00,
- 13. 2. 2010 ob 10.00,
- 19. 2. 2010 ob 16.00,
- 20. 8. 2010 ob 16.00.

100
-

40
40
30

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE
STOPNJE VARSTVO OKOLJA IN EKOTEHNOLOGIJA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

Način študij
Šola bo izvajala redni in izredni študij.
Vpisna mesta
Informatika v upravljanju in poslovanju –
visokošolski strokovni program
- Novo mesto
- Ljubljana
Upravljanje in poslovanje – visokošolski strokovni
program
- Novo mesto
- Ljubljana
- Maribor

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAMA
PRVE STOPNJE
VPIS V 2. LETNIK
Za vpis v 2. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Visoko
šolo za upravljanje in poslovanje od 1. do 17. septembra 2010.

Vpisni pogoji

Vpisna mesta

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

60 % točk,
40 % točk.

Redni in izredni študij
Redni študij se izvaja po študijskem koledarju, ki ga določi Senat šole.
Izvedba izrednega študija je prilagojena zaposlenim študentom.
Praviloma se bo izvajal v popoldanskem času ob delovnikih in ob
sobotah dopoldne. Pri posameznem predmetu se oblike neposrednega
pedagoškega dela s študenti izvedejo v obsegu najmanj 40 % števila ur,
predvidenih za redni študij, razen laboratorijskih vaj, ki se izvedejo v
polnem obsegu, predvidenim s študijskim programom.

Zdravstvena nega – visokošolski strokovni program

Redni
70

VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO NOVO
MESTO
Na Loko 2, p.p. 158, 8000 Novo mesto
Tel.: (07) 393-00-19
Faks: (07) 393-00-13
E-pošta: vsz.referat@vs-nm.si
Spletna stran: www.vsz.vs-nm.si
Informativno mesto in informativna dneva: Na Loko 2,
- 12. 2. 2010 ob 10.00 za redni študij ter ob 15.00 za redni in izredni
študij,
- 13. 2. 2010 ob 10.00 za redni in izredni študij.
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE
STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA

Izredni študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 20 študentov.

Trajanje študija

Vpisna mesta

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

Varstvo okolja in ekotehnologija – visokošolski
strokovni program

Redni

Izredni

50

50

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 do 1. oktobra opraviti 80-urni propedevtični program iz
vsebin predmeta zdravstvena nega.

VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO
NEGO JESENICE
Spodnji Plavţ 3, 4270 Jesenice
Tel.: (04) 586-93- 61
Faks: (04) 586-93-63
E-pošta: referat@vszn-je.si
Spletna stran: www.vszn-je.si
Informativno mesto: Spodnji Plavţ 3.

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

V študijskem letu 2010/2011 bo šola izvajala študijski program prve
stopnje Zdravstvena nega.
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE
STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA
Trajanje študija

Izbrani kandidati morajo ob vpisu predloţiti zdravniško potrdilo o
zdravstveni sposobnosti za opravljanje del in nalog diplomirane
medicinske sestre oziroma diplomiranega zdravstvenika (obrazec DZS
8,204). Predhodne preventivne zdravstvene preglede opravljajo
dispanzerji medicine dela, prometa in športa v Sloveniji.
Izredni študij

Vpisni pogoji

Vpisna mesta

V visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega se lahko
vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem
srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Vsi kandidati, razen kandidatov z opravljenim zaključnim izpitom ali
poklicno maturo v programu tehnik zdravstvene nege, morajo pred
začetkom rednih predavanj opraviti 100 ur propedevtičnega programa iz
vsebin predmeta zdravstvena nega.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

60 % točk,
40 % točk.

Zdravniško potrdilo
Izbrani kandidati morajo ob vpisu predloţiti 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.

60 % točk,
40 % točk.

Zdravniško potrdilo

Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa) in obsega 180
kreditnih točk po ECTS.

kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu,
poklicni maturi ali splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

Izredni
60

Šola bo izvajala redni in izredni študij.

Zdravstvena nega – visokošolski strokovni program

Redni
70

Izredni
90

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE
STOPNJE
VPIS V 3. LETNIK
Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Visoko
šolo za zdravstvo Novo mesto od 1. do 17. septembra 2010.
Vpisni pogoji
Vpišejo se lahko diplomanti višješolskega študija Zdravstvene nega.
Če bo prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih mest, bo pri izbiri
upoštevana povprečna ocena opravljenih izpitov v predhodnem študiju.
Na razpis se lahko prijavijo tudi tujci in Slovenci brez slovenskega drţavljanstva.
Šola razpisuje 5 mest za tujce in 5 mest za Slovence brez slovenskega
drţavljanstva za nadaljevanje študija v 3. letniku.
Vpisna mesta
Zdravstvena nega VS (3. letnik) – program prve stopnje

Redni
-

Izredni
20

VPISNA MESTA ZA NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE NA
JAVNIH IN KONCESIONIRANIH SAMOSTOJNIH VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH
(točka XIV splošnega dela Razpisa za vpis)
VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI
Pravo UN (2. letnik) – program prve stopnje
Pravo UN (3. letnik) – program prve stopnje
FAKULTETA ZA DRŢAVNE IN EVROPSKE ŠTUDIJE
Javna uprava UN (2. letnik) – program prve stopnje
FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU
Informatika v sodobni druţbi UN (2. letnik) – program prve stopnje
Informatika v sodobni druţbi UN (3. letnik) – program prve stopnje
Informatika v sodobni druţbi VS (2. letnik) – program prve stopnje
Informatika v sodobni druţbi VS (3. letnik) – program prve stopnje
FAKULTETA ZA UPORABNE DRUŢBENE ŠTUDIJE V NOVI GORICI
Uporabne druţbene študije UN (2. letnik) – program prve stopnje
Uporabne druţbene študije UN (3. letnik) – program prve stopnje
GEA COLLEGE – VISOKA ŠOLA ZA PODJETNIŠTVO PIRAN
Podjetništvo VS (2. letnik) – program prve stopnje
- Piran
- Ljubljana
- Maribor
Podjetništvo VS (3. letnik) – program prve stopnje
- Piran
- Ljubljana
- Maribor
MEDNARODNA FAKULTETA ZA DRUŢBENE IN POSLOVNE ŠTUDIJE
Ekonomija v sodobni druţbi UN (2. letnik) – program prve stopnje
Ekonomija v sodobni druţbi UN (3. letnik) – program prve stopnje
Poslovanje v sodobni druţbi VS (2. letnik) – program prve stopnje
Poslovanje v sodobni druţbi VS (3. letnik) – program prve stopnje
VISOKA ŠOLA ZA DIZAJN V LJUBLJANI
Dizajn VS (2. letnik) – program prve stopnje
– Notranja oprema
– Tekstilije in oblačila
– Vizualne komunikacije
Dizajn VS (3. letnik) – program prve stopnje
– Notranja oprema
– Tekstilije in oblačila
– Vizualne komunikacije
VISOKA ŠOLA ZA TEHNOLOGIJE IN SISTEME
Tehnologije in sistemi VS (2. letnik) – program prve stopnje
Tehnologije in sistemi VS (3. letnik) – program prve stopnje
VISOKA ŠOLA ZA TEHNOLOGIJO POLIMEROV
Tehnologija polimerov VS (2. letnik) – program prve stopnje
VISOKA ŠOLA ZA UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE
Informatika v upravljanju in poslovanju VS (2. letnik) – program prve stopnje
- Novo mesto
- Ljubljana
Informatika v upravljanju in poslovanju VS (3. letnik) – program prve stopnje
- Novo mesto
- Ljubljana
Upravljanje in poslovanje VS (2. letnik) – program prve stopnje
- Novo mesto
- Ljubljana
- Maribor
Upravljanje in poslovanje VS (3. letnik) – program prve stopnje
- Novo mesto
- Ljubljana
- Maribor
VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO NOVO MESTO
Zdravstvena nega VS (3. letnik) – program prve stopnje
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VPISNA MESTA ZA VZPOREDNI ŠTUDIJ IN ŠTUDIJ DIPLOMANTOV NA JAVNIH IN
KONCESIONIRANIH SAMOSTOJNIH VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH
(točka XV splošnega dela Razpisa za vpis)
VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program

Redni

Izredni
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14
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7
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EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V
NOVI GORICI
Pravo UN
FAKULTETA ZA DRŢAVNE IN
EVROPSKE ŠTUDIJE
Javna uprava UN
FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE
ŠTUDIJE V NOVEM MESTU
Informatika v sodobni druţbi UN
Informatika v sodobni druţbi VS
FAKULTETA ZA UPORABNE
DRUŢBENE ŠTUDIJE V NOVI
GORICI
Uporabne druţbene študije UN
GEA COLLEGE – VISOKA ŠOLA ZA
PODJETNIŠTVO PIRAN
Podjetništvo VS
- Piran
- Ljubljana
MEDNARODNA FAKULTETA ZA
DRUŢBENE IN POSLOVNE ŠTUDIJE
Ekonomija v sodobni druţbi UN
Poslovanje v sodobni druţbi VS

VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
VISOKA ŠOLA ZA DIZAJN V
LJUBLJANI
Dizajn VS
- Notranja oprema
- Tekstilije in oblačila
- Vizualne komunikacije
VISOKA ŠOLA ZA TEHNOLOGIJE IN
SISTEME
Tehnologija in sistemi VS
VISOKA ŠOLA ZA TEHNOLOGIJO
POLIMEROV
Tehnologija polimerov VS
VISOKA ŠOLA ZA UPRAVLJANJE IN
POSLOVANJE
Informatika v upravljanju in poslovanju VS
Upravljanje in poslovanje VS
VISOKA ŠOLA ZA VARSTVO
OKOLJA
Varstvo okolja in ekotehnologija VS
VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO
NEGO JESENICE
Zdravstvena nega VS
VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO
NOVO MESTO
Zdravstvena nega VS
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Izredni
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VPISNA MESTA ZA SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA DRŢAVLJANSTVA IN TUJCE
(DRŢAVLJANE DRŢAV NEČLANIC EVROPSKE UNIJE) NA JAVNIH IN
KONCESIONIRANIH SAMOSTOJNIH VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH
(točka XI splošnega dela Razpisa za vpis)
VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA
V NOVI GORICI
Pravo UN
FAKULTETA ZA DRŢAVNE IN
EVROPSKE ŠTUDIJE
Javna uprava UN
FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE
ŠTUDIJE V NOVEM MESTU
Informatika v sodobni druţbi UN
Informatika v sodobni druţbi VS
FAKULTETA ZA UPORABNE
DRUŢBENE ŠTUDIJE V NOVI
GORICI
Uporabne druţbene študije UN
GEA COLLEGE – VISOKA ŠOLA ZA
PODJETNIŠTVO PIRAN
Podjetništvo VS
- Piran
- Ljubljana
MEDNARODNA FAKULTETA ZA
DRUŢBENE IN POSLOVNE
ŠTUDIJE
Ekonomija v sodobni druţbi UN
Poslovanje v sodobni druţbi VS
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VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
VISOKA ŠOLA ZA DIZAJN V
LJUBLJANI
Dizajn VS
- Notranja oprema
- Tekstilije in oblačila
- Vizualne komunikacije
VISOKA ŠOLA ZA TEHNOLOGIJE
IN SISTEME
Tehnologija in sistemi VS
VISOKA ŠOLA ZA TEHNOLOGIJO
POLIMEROV
Tehnologija polimerov VS
VISOKA ŠOLA ZA UPRAVLJANJE
IN POSLOVANJE
Informatika v upravljanju in poslovanju
VS
Upravljanje in poslovanje VS
VISOKA ŠOLA ZA VARSTVO
OKOLJA
Varstvo okolja in ekotehnologija VS
VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO
NEGO JESENICE
Zdravstvena nega VS
VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO
NOVO MESTO
Zdravstvena nega VS

*Študij se v celoti izvaja v angleškem jeziku.
**Razpiše se tudi 10 mest za izredni študij v 3. letniku za tujce in Slovence brez slovenskega drţavljanstva.
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VPISNA MESTA NA UNIVERZI V LJUBLJANI, UNIVERZI V MARIBORU, UNIVERZI
NA PRIMORSKEM, UNIVERZI V NOVI GORICI TER JAVNIH IN
KONCESIONIRANIH SAMOSTOJNIH VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH V ŠTUDIJSKEM
LETU 2010/2011
UNIVERZA V LJUBLJANI
AKADEMIJA ZA GLASBO
Glasbena umetnost – UN
Glasbena pedagogika – UN
AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE,
RADIO, FILM IN TELEVIZIJO
Dramaturgija in scenske umetnosti – UN
Dramska igra – UN
Film in televizija – UN
- Filmska in televizijska reţija
- Filmsko in televizijsko snemanje
- Filmska in televizijska montaţa
Gledališka reţija – UN
AKADEMIJA ZA LIKOVNO
UMETNOST IN OBLIKOVANJE
Industrijsko in unikatno oblikovanje –
UN
– Industrijsko oblikovanje
– Unikatno oblikovanje
Kiparstvo – UN
Konserviranje in restavriranje likovnih
del – UN
Oblikovanje vizualnih komunikacij –
UN
Slikarstvo – UN
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
Biotehnologija – UN
Kmetijstvo – agronomija – UN
Kmetijstvo – agronomija in hortikultura
– VS
Biologija – UN
Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri –
UN
Gozdarstvo – VS
Krajinska arhitektura – UN
Lesarstvo – UN
Tehnologije lesa in vlaknatih
kompozitov – VS
Kmetijstvo – zootehnika – UN
Kmetijstvo – ţivinoreja – VS
Mikrobiologija – UN
Ţivilstvo in prehrana – UN
EKONOMSKA FAKULTETA
Univerzitetna poslovna in ekonomska
šola – UN
Visoka poslovna šola – VS
- Ljubljana
- študijska središča zunaj Ljubljane
FAKULTETA ZA ARHITEKTURO
Arhitektura – EM
FAKULTETA ZA DRUŢBENE
VEDE
Analitska politologija – UN
Analitska sociologija – UN
Druţboslovna informatika – UN
Evropske študije – druţboslovni vidiki –
UN
Komunikologija – medijske in
komunikacijske študije – UN
Komunikologija – trţno komuniciranje
in odnosi z javnostmi – UN
Kulturologija – UN
Mednarodni odnosi – UN
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Novinarstvo – UN
Politologija – analiza politik in javna
uprava – UN
Politologija – obramboslovje – UN
Sociologija – kadrovski menedţment –
UN
Druţboslovna informatika – VS
FAKULTETA ZA
ELEKTROTEHNIKO
Elektrotehnika – UN
Aplikativna elektrotehnika – VS
Multimedijske komunikacije – VS
- Nova Gorica
FAKULTETA ZA FARMACIJO
Farmacija – EM
Kozmetologija – UN
Laboratorijska biomedicina – UN
FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO
IN GEODEZIJO
Gradbeništvo – UN
Operativno gradbeništvo – VS
Vodarstvo in komunalno inţenirstvo –
UN
Geodezija in geoinformatika – UN
Tehnično upravljanje nepremičnin – VS
FAKULTETA ZA KEMIJO IN
KEMIJSKO TEHNOLOGIJO
Biokemija – UN
Kemija – UN
Kemijsko inţenirstvo – UN
Tehniška varnost – UN
Kemijska tehnologija – VS
FAKULTETA ZA MATEMATIKO
IN FIZIKO
Pedagoška matematika – EM
Matematika – UN
Finančna matematika – UN
Praktična matematika – VS
Fizika – UN
Meteorologija z geofiziko – UN
Fizikalna merilna tehnika – VS
FAKULTETA ZA POMORSTVO IN
PROMET
Tehnologija prometa – UN
Prometna tehnologija in transportna
logistika – VS
Navtika – VS
Ladijsko strojništvo – VS
FAKULTETA ZA
RAČUNALNIŠTVO IN
INFORMATIKO
Računalništvo in informatika – UN
Računalništvo in informatika – VS
- Ljubljana
- Seţana
FRI IN FMF
Računalništvo in matematika – UN
FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO
Socialno delo – UN
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
Strojništvo – UN
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Strojništvo – VS
- Ljubljana
- Novo mesto
- Portoroţ
- Nova Gorica
- Celje
FAKULTETA ZA ŠPORT
Kineziologija – UN
Športna rekreacija – UN
Športna vzgoja – UN
Športno treniranje – UN
FAKULTETA ZA UPRAVO
Uprava – UN
Uprava – VS
- Ljubljana
- Seţana
- Ţalec
- študijska središča
FU IN FRI
Upravna informatika – UN
FILOZOFSKA FAKULTETA
Univerzitetni enopredmetni programi
Anglistika
Antični in humanistični študiji
Arheologija
Bibliotekarstvo in informatika
Etnologija in kulturna antropologija
Filozofija
Francistika z romanistiko
Geografija
Germanistika
Japonologija
Medjezikovno posredovanje
- usmeritev slovenščina-angleščinanemščina
- usmeritev slovenščina-angleščinafrancoščina
- usmeritev slovenščina-angleščinaitalijanščina
Muzikologija
Pedagogika in andragogika
Primerjalna knjiţevnost in literarna
teorija
Psihologija
Sinologija
Slovenistika
Sociologija kulture
Umetnostna zgodovina
Zahodnoslovanski študiji
Zgodovina
Univerzitetni dvopredmetni programi
Anglistika
Bohemistika
Filozofija
Francistika
Geografija
Grški jezik, knjiţevnost in kultura
Italijanski jezik in knjiţevnost
Japonologija
Juţnoslovanski študiji
Kulture Vzhodne Azije
Latinski jezik, knjiţevnost in kultura
Nemcistika
Pedagogika in andragogika
Polonistika
Primerjalna knjiţevnost in literarna
teorija
Primerjalno jezikoslovje
Primerjalno slovansko jezikoslovje
Rusistika
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Slovakistika
Slovenistika
Sociologija
Splošno jezikoslovje
Španski jezik in knjiţevnost
Umetnostna zgodovina
Zgodovina
MEDICINSKA FAKULTETA
Medicina – EM
Dentalna medicina – EM
NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA
FAKULTETA
Geologija – UN
Geotehnologija in rudarstvo – UN
Geotehnologija in rudarstvo – VS
Inţenirstvo materialov – UN
Metalurške tehnologije – VS
Načrtovanje tekstilij in oblačil – UN
Grafične in interaktivne komunikacije –
UN
Oblikovanje tekstilij in oblačil – UN
Proizvodnja tekstilij in oblačil – VS
Grafična in medijska tehnika – VS
NTF IN EF
Gospodarsko geoinţenirstvo – UN
PEDAGOŠKA FAKULTETA
Dvopredmetni učitelj UN
- Biologija – Gospodinjstvo
- Biologija – Kemija
- Fizika – Kemija
- Fizika – Matematika
- Fizika – Računalništvo
- Fizika – Tehnika
- Gospodinjstvo – Kemija
- Gospodinjstvo – Tehnika
- Matematika – Računalništvo
- Matematika – Tehnika
- Računalništvo – Tehnika
Likovna pedagogika – UN
Logopedija in surdopedagogika – UN
Razredni pouk – UN
Socialna pedagogika – UN
Specialna in rehabilitacijska pedagogika
– UN
Predšolska vzgoja – VS
PRAVNA FAKULTETA
Pravo – UN
TEOLOŠKA FAKULTETA
Teologija – EM
Teološke in religijske študije – UN
- Ljubljana
- Maribor
Teološke študije – univerzitetni
dvopredmetni program
- Ljubljana
Teološke študije – skupni univerzitetni
dvopredmetni program (Maribor)
- povezave s FF UM
- povezave s FNM UM
VETERINARSKA FAKULTETA
Veterinarstvo – EM
ZDRAVSTVENA FAKULTETA
Sanitarno inţenirstvo – UN
Babištvo – VS
Zdravstvena nega – VS
Delovna terapija – VS
Fizioterapija – VS
Laboratorijska zobna protetika – VS
Ortotika in protetika – VS
Radiološka tehnologija – VS
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UNIVERZA V MARIBORU
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EKONOMSKO-POSLOVNA
FAKULTETA

700
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Ekonomske in poslovne vede – UN
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Poslovna ekonomija – VS
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FAKULTETA ZA
ELEKTROTEHNIKO,
RAČUNALNIŠTVO IN
INFORMATIKO
Elektrotehnika – UN
Računalništvo in informacijske
tehnologije – UN
Informatika in tehnologije komuniciranja
– UN
Telekomunikacije – UN

40

-

40

Medijske komunikacije – UN

60

40

100

Elektrotehnika – VS
Računalništvo in informacijske
tehnologije – VS
Informatika in tehnologije komuniciranja
– VS
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FERI, FG, FS IN EPF
Gospodarsko inţenirstvo – smer
elektrotehnika – UN
Gospodarsko inţenirstvo – smer
gradbeništvo – UN
Gospodarsko inţenirstvo – smer
strojništvo – UN
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FAKULTETA ZA ENERGETIKO
Energetika – UN
Energetika – VS

180
80
100

160
80
80

340
160
180

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO
Gradbeništvo – UN
Prometno inţenirstvo – UN
Arhitektura – UN
Gradbeništvo – VS
- Maribor
- Celje
Prometno inţenirstvo – VS
- Maribor
- Celje

440
100
40
80

100
20
20
-

540
120
60
80

80
40

20
-

100
40

FAKULTETA ZA KEMIJO IN
KEMIJSKO TEHNOLOGIJO
Kemija – UN
Kemijska tehnologija – UN
Kemijska tehnologija – VS
FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN
BIOSISTEMSKE VEDE
Kmetijstvo – UN
Agronomija – okrasne rastline, zelenjava
in poljščine – VS
Biosistemsko inţenirstvo – VS
Ekološko kmetijstvo – VS
Management v agroţivilstvu in razvoj
podeţelja – VS (Rakičan)
Vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo –
VS
Ţivinoreja – VS

Redni Izredni Skupaj
FAKULTETA ZA LOGISTIKO
Logistika sistemov – UN
Gospodarska in tehniška logistika – VS

60
40

40
-

100
40

230

80

310

30
100
100

20
30
30

50
130
130

270

-

270

40

-

40

40

-

40

40
30

-

40
30

40

-

40

40

-

40

40

-

40

250
100
150

115
40
75

365
140
225

313

-

313

185
45
45
35
60
128
35
35
55
45
40
45

-

185
45
45
35
60
128
35
35
55
45
40
45

360

360

720

50

50

100

50

50

100

50

50

100

70

70

140

70

70

140

70

70

140

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
Strojništvo – UN
Strojništvo – VS
Oblikovanje in tekstilni materiali – UN
Tehnologije tekstilnega oblikovanja –
VS

500
120
220
40

105
75
-

605
120
295
40

120

30

150

FS IN FERI
Mehatronika – UN

40
40

-

40
40

140

360

500

60

60

120

80
-

150
100
50

230
100
50

120

120

240

120

120

240

528
215
30
50
60

127
60
15
30
15

655
275
45
80
75

45

-

45

30

-

30

FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE
IN MATEMATIKO
Univerzitetni enopredmetni programi
Biologija
Ekologija z naravovarstvom
Fizika
Matematika
Univerzitetni dvopredmetni programi
Izobraţevalna biologija
Izobraţevalna fizika
Izobraţevalna kemija
Izobraţevalna matematika
Izobraţevalna tehnika
Izobraţevalno računalništvo
FAKULTETA ZA
ORGANIZACIJSKE VEDE
Organizacija in management poslovnih
in delovnih sistemov – UN
Organizacija in management kadrovskih
in izobraţevalnih sistemov – UN
Organizacija in management
informacijskih sistemov – UN
Organizacija in management poslovnih
in delovnih sistemov – VS
Organizacija in management kadrovskih
in izobraţevalnih sistemov – VS
Organizacija in management
informacijskih sistemov – VS

FAKULTETA ZA VARNOSTNE
VEDE
Varstvoslovje – UN
Varnost in policijsko delo – VS
- Ljubljana
- Maribor
- Novo mesto
FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE
VEDE
Zdravstvena nega – VS
FILOZOFSKA FAKULTETA
Univerzitetni enopredmetni programi
Germanistika
Psihologija
Slovenski jezik in knjiţevnost
Sociologija in interdisciplinarno
druţboslovje
Zgodovina

Univerzitetni dvopredmetni programi
Angleški jezik in knjiţevnost
Filozofija
Geografija
Madţarski jezik s knjiţevnostjo
Medjezikovne študije – angleščina
Medjezikovne študije - madţarščina
Medjezikovne študije – nemščina
Nemški jezik in knjiţevnost
Pedagogika
Slovenski jezik in knjiţevnost
Sociologija
Umetnostna zgodovina
Zgodovina

Redni Izredni Skupaj
313
67
380
90
20
110
45
45
65
10
75
13
3
16
60
60
13
13
50
50
50
10
60
50
30
80
65
15
80
45
20
65
35
10
45
45
15
60

Redni Izredni Skupaj
MEDICINSKA FAKULTETA

86

-

86

Splošna medicina – EM

86

-

86

PEDAGOŠKA FAKULTETA

255

75

330

Glasbena pedagogika – UN

30

-

30

Likovna pedagogika – UN

30

-

30

Razredni pouk – UN

120

-

120

Predšolska vzgoja – VS

75

30

105

Športno treniranje – VS

-

45

45

PRAVNA FAKULTETA

150

150

300

Pravo – UN

150

150

300

UNIVERZA NA PRIMORSKEM
Redni Izredni Skupaj
FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE
ŠTUDIJE KOPER
Dediščina Evrope in Sredozemlja – UN
Filozofija – UN
Geografija – UN
Italijanistika – UN
Kulturni študiji in antropologija – UN
Medijski študiji – UN
Medkulturno jezikovno posredovanje –
UN
Slovenistika – UN
Zgodovina – UN
FAKULTETA ZA MANAGEMENT
KOPER
Management – UN
- Koper
- Celje
Management – VS
- Koper
- Celje
- Škofja Loka
Mednarodno poslovanje – VS
- Koper
- Celje
- Škofja Loka
FAKULTETA ZA MATEMATIKO,
NARAVOSLOVJE IN
INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE
KOPER
Aplikativna kineziologija – UN
Biodiverziteta – UN
Bioinformatika – UN
Biopsihologija – UN

340

30

370

30
15
45
30
45
40

30

30
15
45
30
45
70

45

-

45

45
45

-

45
45

500

160

660

40
40

-

40
40

140
40
120

30
25
25

170
65
145

80
40
-

30
25
25

110
65
25

370

-

370

30
45
45
40

-

30
45
45
40

Matematika – UN
Matematika v ekonomiji in financah –
UN
Računalništvo in informatika – UN
Sredozemsko kmetijstvo – UN
FAKULTETA ZA TURISTIČNE
ŠTUDIJE PORTOROŢ –
TURISTICA
Turizem – UN
- Portoroţ
- Ljubljana
Management turističnih destinacij – VS
- Portoroţ
- Ljubljana
Mediacija v turizmu – VS
Poslovni sistemi v turizmu – VS
PEDAGOŠKA FAKULTETA
KOPER
Edukacijske vede – UN
Razredni pouk – UN
Predšolska vzgoja – VS
- Koper
- Ptuj
- Slovenske Konjice
VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO
IZOLA
Prehransko svetovanje – dietetika – VS
Zdravstvena nega – VS
- Izola
- Nova Gorica

Redni Izredni Skupaj
45
45
45

-

45

75
45

-

75
45

280

200

480

70
-

40
40

110
40

70
70
70

40
40
40
-

110
40
110
70

150

180

330

30
60

-

30
60

60
-

60
60
60

120
60
60

145

75

220

40

30

70

60
45

45
-

105
45

UNIVERZA V NOVI GORICI
Redni Izredni Skupaj
FAKULTETA ZA APLIKATIVNO
NARAVOSLOVJE
Inţenirska fizika – UN
FAKULTETA ZA HUMANISTIKO
Slovenistika – UN
Kulturna zgodovina – UN
FAKULTETA ZA ZNANOSTI O
OKOLJU
Okolje – UN

Redni Izredni Skupaj
POSLOVNO-TEHNIŠKA
FAKULTETA

60

-

60

Gospodarski inţeniring – VS

60

-

60

40

-

40

40

-

40

40

-

40

40
70
30
40

-

40
70
30
40

40

-

40

VISOKA ŠOLA ZA
VINOGRADNIŠTVO IN
VINARSTVO

40

-

40

Vinogradništvo in vinarstvo – VS

JAVNI IN KONCESIONIRANI SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI
Redni Izredni Skupaj
EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA
V NOVI GORICI
Pravo – UN
FAKULTETA ZA DRŢAVNE IN
EVROPSKE ŠTUDIJE
Javna uprava – UN
FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE
ŠTUDIJE V NOVEM MESTU
Informatika v sodobni druţbi – UN
Informatika v sodobni druţbi – VS
FAKULTETA ZA UPORABNE
DRUŢBENE ŠTUDIJE V NOVI
GORICI
Uporabne druţbene študije – UN
- Nova Gorica
- Novo mesto
GEA COLLEGE – VISOKA ŠOLA
ZA PODJETNIŠTVO PIRAN
Podjetništvo – VS
- Piran
- Ljubljana
- Maribor
MEDNARODNA FAKULTETA ZA
DRUŢBENE IN POSLOVNE
ŠTUDIJE
Ekonomija v sodobni druţbi – UN
Poslovanje v sodobni druţbi – VS
VISOKA ŠOLA ZA DIZAJN V
LJUBLJANI
Dizajn – VS
- Notranja oprema

70

50

120

70

50

120

70

50

120

70

50

120

95

30

125

35
60

30

35
90

70

40

110

70
-

20
20

90
20

100

130

230

50
50
-

40
60
30

90
110
30

140

40

180

70
70

20
20

90
90

70

70

140

30

30

60

Redni Izredni Skupaj
15
15
30
25
25
50

- Tekstilije in oblačila
- Vizualne komunikacije
VISOKA ŠOLA ZA TEHNOLOGIJE
IN SISTEME
Tehnologije in sistemi – VS

60

40

100

60

40

100

60

60

120

60

60

120

160

80

350

60
-

40
40

100
40

100
-

40
40
30

140
40
30

VISOKA ŠOLA ZA VARSTVO
OKOLJA

50

50

100

Varstvo okolja in ekotehnologija – VS

50

50

100

70

60

130

70

60

130

VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO
NOVO MESTO

70

90

160

Zdravstvena nega – VS

70

90

160

VISOKA ŠOLA ZA TEHNOLOGIJO
POLIMEROV
Tehnologija polimerov – VS
VISOKA ŠOLA ZA UPRAVLJANJE
IN POSLOVANJE NOVO MESTO
Informatika v upravljanju in poslovanju
– VS
- Novo mesto
- Ljubljana
Upravljanje in poslovanje – VS
- Novo mesto
- Ljubljana
- Maribor

VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO
NEGO JESENICE
Zdravstvena nega – VS

REPUBLIKA SLOVENIJA
UNIVERZA V LJUBLJANI
Enoviti magistrski študijski programi druge stopnje EM
Univerzitetni programi UN
Visokošolski strokovni programi VS
UNIVERZA V MARIBORU
Enoviti magistrski študijski programi druge stopnje EM
Univerzitetni programi UN
Visokošolski strokovni programi VS
UNIVERZA NA PRIMORSKEM
Univerzitetni programi UN
Visokošolski strokovni programi VS
UNIVERZA V NOVI GORICI
Univerzitetni programi UN
Visokošolski strokovni programi VS
JAVNI IN KONCESIONIRANI SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI
Univerzitetni programi UN
Visokošolski strokovni programi VS
REPUBLIKA SLOVENIJA - SKUPAJ
Enoviti magistrski študijski programi druge stopnje EM
Univerzitetni programi UN
Visokošolski strokovni programi VS

Redni
11264
713
7221
3330
5512
86
3031
2395
1785
950
835
250
150
100
1085
315
770
19896
799
11667
7430

Izredni
3072
65
1622
1385
2052
0
807
1245
645
110
535
0
0
0
900
160
740
6669
65
2699
3905

Skupaj
14336
778
8843
4715
7564
86
3838
3640
2430
1060
1370
250
150
100
1985
475
1510
26575
874
14366
11335

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 ţe 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
SLUŢBAM, AMPAK NEPOSREDNO NA FAKULTETO OZIROMA VISOKO ŠOLO!
Visokošolski zavodi, navedeni v tem delu, lahko do 1. oktobra 2010 razpišejo še dodatne študijske programe, če bodo do

tedaj vpisani v razvid visokošolskih zavodov. Ravno tako lahko do 1. oktobra 2010 razpišejo študijske programe
nekoncesionirani 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.

KAZALO
NEKONCESIONIRANI ZASEBNI SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI
Evropsko središče Maribor (ESM)
Fakulteta za komercialne in poslovne vede (FKPV)
Fakulteta za medije (FaM)
Fakulteta za poslovne vede (FPV)
Fakulteta za poslovne in upravne vede Novo mesto (FPUV)
Gea College – Visoka šola za podjetništvo (VŠP)
IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana (IBS)
Visoka poslovna šola Doba Maribor (VPŠM)
Visoka šola za računovodstvo (VŠR)
Visoka šola za storitve Ljubljana (VIST)
Visoka šola za tehnologijo polimerov (VŠTP)
Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec (VŠZV)
Visoka zdravstvena šola Celje (VZŠCE)

EVROPSKO SREDIŠČE MARIBOR (ESM)
European Centre Maribor (ECM)
Gosposka 1, 2000 Maribor
Tel.: +386 2 250-19-99
Faks: +386 2 250-19-98
E-pošta: info@esmb.si, evropsko@gmail.com
Spletna stran: www.eumb.si, www.eumb.eu
Informativna mesta:
Maribor, ESM, pritličje, Grajska 6: za študijska programa
Finančne storitve in Ekoremediacije;
Murska Sobota, ESM, Lendavska 9: za študijska programa
Zdravstvena nega in Fizioterapija;
Ptuj, ESM, Krempljeva 1: za študijski program Upravljanje in
vodenje poslovnih sistemov.
Evropsko središče Maribor – European Centre Maribor bo v študijskem
letu 2010/2011 izvajalo naslednje programe:
- univerzitetni študijski program prve stopnje Ekoremediacije,
- univerzitetni študijski program prve stopnje Finančne storitve,
- visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Fizioterapija,
- 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 9. marca 2010.
Kandidati za vpis se prijavijo s prijavnico Prva prijava, objavljeno na
spletni strani www.eumb.si. Prijavnico morajo natisniti in izpolniti ter
jo podpisano skupaj z dokazili o izpolnjevanju vpisnih pogojev s
priporočeno pošiljko najkasneje do 9. marca 2010 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 ţelijo vpisati in za katere
izpolnjujejo oziroma bodo do rokov, objavljenih s tem razpisom,
izpolnjevali pogoje za vpis.
Da bi preverili, ali so podatki v podatkovni bazi pravilni, bodo vsi
kandidati najkasneje do konca aprila 2010 prejeli računalniški izpis o
svoji prijavi. Popravke morebitnih napak morajo kandidati Evropskemu
središču Maribor sporočiti do zahtevanega datuma.
Drugi prijavni rok
Drugi prijavni rok traja od 20. do 28. avgusta 2010.
Podatki o še prostih vpisnih mestih za drugi prijavni rok bodo 20.
avgusta 2010 objavljeni na spletni strani www.eumb.si.
Kandidati, ki so bili sprejeti v prvem roku, se lahko izjemoma
prijavijo le, če imajo za to upravičene razloge. O upravičenosti
razlogov odloči pristojni organ visokošolskega zavoda na podlagi
individualne prošnje in ustreznih dokazil, ki jih kandidat priloţi Drugi
prijavi za vpis.
Kandidati se prijavijo s prijavnico Druga prijava, objavljeno na spletni
strani www.eumb.si. Prijavnico morajo natisniti in izpolniti ter jo
podpisano skupaj z dokazili o izpolnjevanju vpisnih pogojev s
priporočeno pošiljko najkasneje do 28. avgusta 2010 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 ţelijo vpisati in za katere
izpolnjujejo oziroma bodo do rokov, objavljenih s tem razpisom,
izpolnjevali pogoje za vpis.

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.
Tretji prijavni rok
Tretji prijavni rok traja od 1. do 5. oktobra 2010.
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 prošnjo, ki jo skupaj z dokazili o
izpolnjevanju vpisnih pogojev s priporočeno pošiljko najkasneje do 5.
oktobra 2010 pošljejo na naslov:
Evropsko središče Maribor, ESM
Gosposka ulica 1
2000 Maribor
Kandidati pošljejo samo eno prošnjo, na kateri navedejo en študijski
program Evropskega središča Maribor, v katerega se ţelijo vpisati in za
katerega izpolnjujejo pogoje za vpis.
Vpisna mesta
V tem razpisu je pri posameznem študijskem programu objavljeno
razpisano število vpisnih mest, posebej za redni in posebej za izredni
študij, skupaj za drţavljane Republike Slovenije (v nadaljevanju:
drţavljani RS) in drţavljane drţav članic Evropske unije. Na ta vpisna
mesta se prijavljajo tudi drţavljani drţav nečlanic Evropske unije (v
nadaljevanju: tujci), ki so sami ali njihovi starši davčni zavezanci
Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
Informativni dnevi
Informativni dnevi bodo:
v petek, 12. februarja 2010 ob 10. in 15. uri za kandidate za redni
študij,
v soboto, 13 februarja 2010 ob 10. uri za kandidate za izredni
študij.
Za program Upravljanje in vodenje poslovnih sistemov bo
informativni dan:
- v četrtek, 18. februarja 2010 ob 16.00 uri za kandidate za izredni
in redni študij.
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 23. julija
2010. Vsak kandidat bo prejel sklep o rezultatu izbirnega postopka.
Na seznam sprejetih kandidatov se naknadno uvrstijo:
kandidati, ki maturo ali poklicno maturo zaradi upravičenih razlogov
v skladu z odločitvijo organov, pristojnih za maturo oziroma
poklicno maturo, opravljajo v jesenskem izpitnem roku,
kandidati, drţavljani RS in drţavljani drţav članic Evropske unije, ki
so srednjo šolo končali v tujini, in zanje postopek priznavanja v
skladu z Zakonom o priznavanju in vrednotenju izobraţevanja še ni
bil končan,
kandidati, za katere je bilo tako odločeno v pritoţbenem postopku.
Ti kandidati se uvrstijo med sprejete kandidate, če so se prijavili v
študijski program brez omejitve vpisa, oziroma če doseţejo najmanj
tolikšno število točk kot zadnji uvrščeni kandidat s seznama sprejetih.
Na seznam sprejetih se naknadno lahko uvrstijo tudi kandidati s
posebnimi potrebami, če v prvem roku izbirnega postopka izpolnjujejo
splošne pogoje za vpis v študijski program in v rednem postopku niso
bili sprejeti v nobenega od napisanih programov.
O dodelitvi statusa in sprejemu v študijski program odloči komisija za
sprejem kandidatov zavoda ter o tem pisno obvesti kandidata.

Kandidati zaprosijo za dodelitev statusa kandidata s posebnimi
potrebami z individualno prošnjo, ki ji morajo priloţiti ustrezna
dokazila. Prošnjo oddajo skupaj s Prvo prijavo za vpis oziroma
najkasneje do 5. junija 2010. 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
Če število prijav za študijski program preseţe število prostih mest, se
kandidati izbirajo po postopku, ki je opisan v poglavju Prvi rok in ob
upoštevanju meril, ki so s študijskim programom določena ob omejitvi
vpisa.
Izbirni postopek bo končan do 23. septembra 2010. Vsak kandidat bo
prejel sklep o rezultatu izbirnega postopka.
Na seznam sprejetih kandidatov se naknadno uvrstijo:
kandidati, za katere je bilo tako odločeno v pritoţbenem postopku,
kandidati, drţavljani RS in drţavljani drţav članic Evropske unije, ki
so srednjo šolo končali v tujini, in zanje postopek priznavanja v
skladu z Zakonom o priznavanju in vrednotenju izobraţevanja še ni
bil končan.
Ti kandidati se uvrstijo med sprejete kandidate, če so se prijavili v
študijski program brez omejitve vpisa, oziroma če doseţejo najmanj
tolikšno število točk kot zadnji uvrščeni kandidat s seznama sprejetih.
Na seznam sprejetih se naknadno lahko uvrstijo tudi kandidati s
posebnimi potrebami, če izpolnjujejo splošne pogoje za vpis v študijski
program in v rednem postopku niso bili sprejeti v nobenega od
napisanih programov.
Dodeljeni status kandidata s posebnimi potrebami v prvem roku se
upošteva tudi v drugem roku. Drugi kandidati lahko zaprosijo za
dodelitev statusa kandidata s posebnimi potrebami z individualno
prošnjo, ki ji morajo priloţiti ustrezna dokazila. Prošnjo oddajo skupaj z
Drugo prijavo za vpis oziroma najkasneje do 28. avgusta 2010.

Vpis v prvi letnik dodiplomskega rednega in izrednega študija bo na
Evropskem središču Maribor, ki bo kandidate k vpisu pisno povabil.
Vpis sprejetih v prvem roku bo od 24. julija do 18. avgusta 2010. Vpis
sprejetih v drugem roku bo od 24. do 30. septembra 2010. Vpis
sprejetih v tretjem roku bo do 10. oktobra 2010.
Redni in izredni študij
Redni študij se izvaja po študijskem koledarju, ki ga določi Senat
fakultete. Izredni študij se izvaja praviloma tako, da se predavanja
izvajajo v popoldanskem času ob delavnikih in ob sobotah dopoldne.
Izbirni predmeti se lahko izvajajo tudi med tednom v okviru kadrovskih
in prostorskih zmogljivosti.
Dodatne storitve in ponudba
Evropsko središče Maribor vsem svojim študentom nudi moţnost
mednarodnih izmenjav ter prakse v tujini, moţnost sodelovanja pri
raziskovalnem delu, predavanja gostujočih predavateljev, udeleţbe na
mednarodnih delavnicah in posvetih, strokovne ekskurzije, svetovanje
in usmerjanje med študijem s strani tutorjev. Študentom prav tako
nudimo pomoč pri iskanju nastanitve v času študija, pomoč pri iskanju
študentske zaposlitve v času študija ter priporočila in pomoč pri iskanju
zaposlitve po zaključku študija. Za storitve se študenti odločijo
prostovoljno.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI
EKOREMEDIACIJE

PROGRAM

PRVE

STOPNJE

Trajanje študija
Študij traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
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,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

Tretji rok
Če število prijav preseţe 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.
Postopek priznavanja
izobraţevanja

Vpis

izobraţevanja

za

namen

nadaljevanja

Kandidati, drţavljani RS in drţavljani drţav članic Evropske unije, ki
imajo tujo listino o izobraţevanju in ţelijo nadaljevati izobraţevanje v
prvem letniku dodiplomskega študija, morajo imeti odločbo o priznanju
pravice do nadaljevanja izobraţevanja v univerzitetnih oziroma
visokošolskih strokovnih študijskih programih (v nadaljevanju: odločba
o priznanju).
Postopek priznavanja izobraţevanja vodijo pooblaščene osebe na
Evropskem središču Maribor.
Kandidati, ki odločbe o priznanju še nimajo, pošljejo Vlogo za
priznavanje izobraţevanja za namen nadaljevanja izobraţevanja
(obrazec N) skupaj z zahtevanimi dokumenti na naslov:
Evropsko središče Maribor, ESM
Gosposka ulica 1
2000 Maribor
Prav tako na Evropskem središču Maribor kandidati dobijo več
informacij o postopku priznavanja za namen nadaljevanja
izobraţevanja.
Opozorilo za ţe vpisane študente
Študenti, ki ţelijo zamenjati študijski program, se morajo prijaviti tako
kot drugi kandidati.

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.

Izredni študij
Izredni študij se izvaja praviloma tako, da se predavanja izvajajo v
popoldanskem času ob delavnikih in ob sobotah dopoldne. Izvajal se
bo, če bo prijavljenih najmanj 10 študentov. Izredni študij se izvaja v
naslednjem obsegu rednega študija: 1/3 izvedba predavanj in
seminarjev ter 75% izvedba vaj.
Vpisna mesta
Ekoremediacije – univerzitetni program
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI
FINANČNE STORITVE

PROGRAM

Redni
60
PRVE

Izredni
30

STOPNJE

Trajanje študija
Študij traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Smeri študija
V okviru programa študent izbira med petimi moduli: bančništvo,
zavarovalništvo, računovodstvo finančnih inštitucij, finance in davki.
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,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI
STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA

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.

Izredni študij
Izredni študij se izvaja praviloma tako, da se predavanja izvajajo v
popoldanskem času ob delavnikih in ob sobotah dopoldne. Izvajal se
bo, če bo prijavljenih najmanj 10 študentov. Izredni študij se izvaja v
naslednjem obsegu rednega študija: 1/3 izvedba predavanj in
seminarjev ter 75% izvedba vaj.
Vpisna mesta
Finančne storitve – univerzitetni program

Redni
60

Izredni
30

PROGRAM

PRVE

Trajanje študija
Študij traja tri 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.
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.

Študij traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

Zdravniško potrdilo
Izbrani kandidati bodo morali predloţiti 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).

Vpisni pogoji

Izredni študij

V visokošolski strokovni študijski program Fizioterapija se lahko vpiše,
kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem
programu, poklicno maturo ali splošno maturo.

Izredni študij se izvaja praviloma tako, da se predavanja izvajajo v
popoldanskem času ob delavnikih in ob sobotah dopoldne. Izvajal se
bo, če bo prijavljenih najmanj 10 študentov. Izredni študij se izvaja v
naslednjem obsegu rednega študija: 1/3 izvedba predavanj in
seminarjev ter 75% izvedba vaj.

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI
STOPNJE FIZIOTERAPIJA

ŠTUDIJSKI

PROGRAM

PRVE

Trajanje študija

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
50 % točk,
50 % točk.

Zdravstvena nega – visokošolski strokovni program

Redni
-

Izredni
60

Izredni študij
Izredni študij se izvaja praviloma tako, da se predavanja izvajajo v
popoldanskem času ob delavnikih in ob sobotah dopoldne. Izvajal se
bo, če bo prijavljenih najmanj 10 študentov. Izredni študij se izvaja v
naslednjem obsegu rednega študija: 1/3 izvedba predavanj in
seminarjev ter 75% izvedba vaj.
Vpisna mesta
Fizioterapija – visokošolski strokovni program

Redni
-

Izredni
80

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE
STOPNJE
UPRAVLJANJE
IN
VODENJE
POSLOVNIH
SISTEMOV
Trajanje študija
Študij traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
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.

Izredni študij
Izredni študij se izvaja praviloma tako, da se predavanja izvajajo v
popoldanskem času ob delavnikih in ob sobotah dopoldne. Izvajal se
bo, če bo prijavljenih najmanj 10 študentov. Izredni študij se izvaja v
naslednjem obsegu rednega študija: 1/3 izvedba predavanj in
seminarjev ter 75% izvedba vaj.
Vpisna mesta
Upravljanje in vodenje poslovnih sistemov –
visokošolski strokovni program

Redni

Izredni

90

45

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, sedeţ 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 MS, Višja
strokovna šola, Noršinska ulica 13
Kranj, B&B, izobraţevanje in usposabljanje
d. o. o., Cesta Staneta Ţagarja 27 a
Slovenj Gradec, Šolski center, Višja
strokovna šola, Koroška ulica 11.
Informativni dnevi:
- 12. 2. 2010 ob 10.00 in 16.30
- 13. 2. 2010 ob 10.00
- 17. 6. 2010 ob 16.30
- 9. 9. 2010 ob 16.30
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. rok: od 1. 2. 2010 do 30. 6. 2010
2. rok: od 1. 7. 2010 do 20. 9. 2010
3. rok: od 21. 9. 2010 do 8. 10. 2010

Način prijave

Vpisna mesta

Kandidati se prijavijo:
- z elektronsko prijavnico Prijava za vpis na FKPV, ki je objavljena na
spletni strani fakultete (www.fkpv.si);
- s prijavnico Prijava za vpis na FKPV, ki jo kandidati prejmejo v
referatih FKPV;
- s prijavnim obrazcem Prva oziroma Druga prijava za vpis v 1. letnik
(obrazec DZS 1,71/1 oziroma 1,71/2),
- za vpis v višji letnik s Prijavo za vpis za nadaljevanje študija po
merilih za prehode (obrazec DZS 1,71/4), ki ga 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. Predloţijo jih ob vpisu na fakulteto.
Datumi in ure vpisov bodo objavljeni na spletni strani fakultete
(www.fkpv.si) po 10. juniju 2010.
Na podlagi poslane prijavnice prejmejo kandidati vabilo na vpis.
Dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev priloţijo kandidati ob vpisu.
Kot dokazila veljajo fotokopije spričeval, overjene pri notarju, upravni
enoti ali pri uradnih osebah fakultete.
Dokazila
1. letnik:
- spričevalo o zaključnem izpitu, splošni maturi ali poklicni maturi;
- osebni dokument oziroma poročni list.
Nadaljevanje študija po merilih za prehode - 2. letnik oziroma 3. letnik:
- diploma višješolskih programov oziroma višješolskih strokovnih
programov;
- osebni dokument oziroma poročni list.
Dodatne storitve in ponudba

Redni

Izredni

70
-

100
100
80
50
50

Komerciala – visokošolski strokovni program
- MŠ Celje
- DE Ljubljana
- DE Maribor
- DE Nova Gorica
- DE Kranj

Študij se bo izvajal, če bo skupaj vpisanih vsaj 30 študentov v letnik.
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
VPIS V 2. LETNIK
Vpisni pogoji
Vpišejo se lahko:
- diplomanti višješolskih strokovnih programov po l. 1994: Poslovni sekretar,
Komercialist, Računovodja, Gostinstvo in turizem, Tehnolog prometa ter
Poštni promet (brez diferencialnih izpitov);
- diplomanti drugih višješolskih strokovnih programov neekonomske in
neposlovne usmeritve po l. 1994, ki do vpisa v 3. letnik opravijo diferencialne
izpite iz Ekonomike poslovnega sistema, Uvoda v gospodarstvo in
Poslovnega računovodstva;
- študentje, ki imajo priznane najmanj štiri izpite 1. letnika, ki so jih opravili na
drugih visokih šolah.
Če bo vpis omejen, bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno študija na
višješolskem študiju oziroma predhodno opravljenem visokošolskem
strokovnem ali univerzitetnem študijskem programu oziroma študijskem
programu prve stopnje.
Vpisna mesta
Redni

Izredni

20
-

100
80
60
30
60
40
40

Komerciala VS (2. letnik) – program prve stopnje
- MŠ Celje
- DE Ljubljana
- DE Maribor
- DE Nova Gorica
- DE Kranj
- DE Murska Sobota
- DE Slovenj Gradec

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
knjiţnice fakultete, članarino za knjiţnico fakultete in Alumni klub. Za
dodatne storitve se študentje odločijo prostovoljno in so brezplačne.

Študij se bo izvajal, če bo skupaj vpisanih vsaj 30 študentov v letnik.

Petintrideset dijakov, ki se vpisujejo v študijski program prve stopnje
Komerciala, in sicer v 1. letnik rednega študija, ima moţnost
brezplačnega študija 1. letnika v primeru, da so v srednji šoli v 4.
letniku ali na maturi oziroma poklicni maturi v šolskem letu 2009/10
dosegli prav dober ali odličen učni uspeh.

Pogoj za vpis v 3. letnik je končana višja šola po programih, sprejetih pred letom
1994 (EF Ljubljana, VEKŠ/EPF Maribor, VUŠ Ljubljana in VŠOD/FOV Kranj).
Diplomanti drugih programov (neekonomske in neposlovne usmeritve) morajo
med študijem opraviti diferencialne izpite iz predmetov Ekonomika poslovnega
sistema, Uvod v gospodarstvo in Poslovno računovodstvo. Diferencialni izpiti
niso pogoj za vpis, pač pa za dokončanje študija.

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI
STOPNJE KOMERCIALA

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.

ŠTUDIJSKI

PROGRAM

PRVE

Trajanje študija

Vpisni pogoji

Vpisna mesta

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

VPIS V 3. LETNIK

Redni

Izredni

-

30
30
20
20
20
20

Komerciala VS (3. letnik) – program prve stopnje
- MŠ Celje
- DE Ljubljana
- DE Maribor
- DE Nova Gorica
- DE Kranj
- DE Murska Sobota

Študij se bo izvajal, če bo skupaj vpisanih vsaj 30 študentov v letnik.

60 % točk,
40 % točk.

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI
STOPNJE POSLOVNA INFORMATIKA

PROGRAM

Način študija

Trajanje študija

Redni študij se izvaja vse dni v tednu, tako dopoldan kot popoldan, po
študijskem koledarju, ki ga določi Senat fakultete.

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

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.

Vpisni pogoji

PRVE

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

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

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.

60 % točk,
40 % točk.

Način študija

Način študija

Redni študij se izvaja vse dni v tednu, tako dopoldan kot popoldan, po
študijskem koledarju, ki ga določi Senat fakultete.

Redni študij se izvaja vse dni v tednu, tako dopoldan kot popoldan, po
študijskem koledarju, ki ga določi Senat fakultete.

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.

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

Vpisna mesta
Redni

Poslovna informatika – visokošolski strokovni
program
- MŠ Celje
- DE Ljubljana
- DE Maribor

60
-

Izredni

40
40
40

Študij se bo izvajal, če bo skupaj vpisanih vsaj 30 študentov v letnik.

VPIS V 2. LETNIK

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE

Vpisni pogoji

VPIS V 2. LETNIK

Vpišejo se lahko:

Vpisni pogoji

- diplomanti višješolskih strokovnih programov po letu 1994 z ekonomskega in
poslovnega področja (Komercialist, Računovodja), ki do vpisa v 3. letnik
opravijo diferencialni izpit iz Poslovne informatike;

Vpišejo se lahko:

- diplomanti višješolskih strokovnih programov po letu 1994 z ekonomskega in
poslovnega področja (Poslovni sekretar), ki do vpisa v 3. letnik opravijo
diferencialni izpit iz Poslovne matematike in Poslovne informatike;
- diplomanti višješolskih strokovnih programov po letu 1994, smeri Turizem,
Gostinstvo in Poštni promet, ki do vpisa v 3. letnik opravijo naslednje
diferencialne izpite: Poslovna matematika, Poslovna informatika in Osnove
ekonomije;
- diplomanti višješolskih strokovnih programov po letu 1994 in sorodnih
usmeritev (npr. Inţenir računalništva), ki do vpisa v 3. letnik opravijo
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 do vpisa v
3. letnik opravijo 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 do vpisa v 3. letnik
opravijo diferencialni izpit iz Poslovne informatike;
- študentje, ki imajo priznane najmanj štiri izpite 1. letnika, ki so jih opravili na
drugih visokih šolah.
Če bo vpis omejen, bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno študija na
višješolskem študiju oziroma predhodno opravljenem visokošolskem
strokovnem ali univerzitetnem študijskem programu oziroma študijskem
programu prve stopnje.
Vpisna mesta
Redni

Izredni

20
-

40
40
40

Poslovna informatika VS (2. letnik) – program prve
stopnje
- MŠ Celje
- DE Ljubljana
- DE Maribor

Študij se bo izvajal, če bo skupaj vpisanih vsaj 30 študentov v letnik.

ŠTUDIJSKI

Izredni

70
-

60
60
50
50
50

Študij se bo izvajal, če bo skupaj vpisanih vsaj 30 študentov v letnik.

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI
STOPNJE TURIZEM

Redni
Turizem – visokošolski strokovni program
- MŠ Celje
- DE Ljubljana
- DE Maribor
- DE Nova Gorica
- DE Kranj

PROGRAM

PRVE

Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

- diplomanti višješolskih strokovnih programov po l. 1994 Poslovni sekretar,
Komercialist, Računovodja, Gostinstvo in turizem, Tehnolog prometa ter
Poštni promet (brez diferencialnih izpitov);
- diplomanti drugih višješolskih strokovnih programov po l. 1994 neekonomske
in neposlovne usmeritve, ki do vpisa v 3. letnik opravijo diferencialne izpite
iz Ekonomike poslovnih sistemov, Osnov trţenja v turizmu in Poslovnega
komuniciranja;
- študentje, ki imajo priznane najmanj štiri izpite 1. letnika, ki so jih opravili na
drugih visokih šolah.
Če bo vpis omejen, bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno študija na
višješolskem študiju oziroma predhodno opravljenem visokošolskem
strokovnem ali univerzitetnem študijskem programu oziroma študijskem
programu prve stopnje.
Vpisna mesta
Redni

Izredni

20
-

60
60
50

Turizem VS (2. letnik) – program prve stopnje
- MŠ Celje
- DE Ljubljana
- DE Maribor

Študij se bo izvajal, če bo skupaj vpisanih vsaj 30 študentov v letnik.

FAKULTETA ZA MEDIJE
Leskovškova 12, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 542-20-53
Faks: (01) 524-01-55
E-pošta: info@fame.si
Spletna stran: www.fame.si
Informativno mesto: Leskovškova 12.
Informativni dnevi:
- 12. 2. 2010 ob 12.00 in 18.00,
- 13. 2. 2010 ob 12.00,
- 28. 5. 2010 ob 12.00 in 18.00,
- 29. 5. 2010 ob 12.00,
- 27. 8. 2010 ob 12.00 in 18.00,
- 28. 8. 2010 ob 12.00,
- 10. 9. 2010 ob 12.00 in 18.00,
- 11. 9. 2010 ob 12.00,
- 24. 9. 2010 ob 12.00 in 18.00,
- 25. 9. 2010 ob 12.00.

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.

Fakulteta za medije izvaja visokošolski strokovni študijski program
prve stopnje Mediji in novinarstvo. Diplomant dobi strokovni naslov
diplomant/ka medijske produkcije (VS).

so povezani z mediji). Diplomanti ostalih programov morajo do prijave teme
diplomske naloge opraviti diferencialne izpite, ki izhajajo iz razlik med
programi. Te predpiše ustrezni organ FaM v skupnem obsegu največ 24 KT.

Prijavni roki
Kandidati za vpis se na razpis prijavijo v treh rokih.
1. rok: od 10. 2. 2010 do 9. 3. 2010
2. rok: od 20. do 28. 8. 2010
3. rok: od 1.10. 2010 do 8. 10. 2010

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraţevanje v
tujini.
Vpisna mesta
Redni

Način prijave
Prijavnico je objavljena na spletni strani (www.fame.si). Kandidati
pošljejo prijavo s priporočeno pošto in ustreznimi prilogami na naslov:

Več informacij dobijo kandidati na spletni strani www.fame.si, prek
elektronske pošte info@fame.si ali po telefonu 01/542 20 53.
PROGRAM

PRVE

Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
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 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 poklicnem 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
Mediji in novinarstvo – visokošolski strokovni
program

Redni

Izredni

-

60

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
VPIS V 2. LETNIK
Vpisni pogoji
Neposredno v drugi 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 diferencialnih izpitov se lahko vpišejo
diplomanti sorodnih programov (iz področja druţboslovnih, humanističnih,
poslovnih, upravnih ved in področij, ki so povezani z mediji). Diplomanti ostalih
programov morajo do vpisa v tretji letnik opraviti diferencialne izpite, ki izhajajo
iz razlik med programi. Te predpiše ustrezni organ FaM v skupnem obsegu
največ 24 KT.
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno
višješolskega programa.
Pogoje izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraţevanje v tujini.
Vpisna mesta
Mediji in novinarstvo VS (2. letnik) – program prve
stopnje

Izredni

-

60

FAKULTETA ZA POSLOVNE VEDE

Fakulteta za medije
Leskoškova 12
1000 Ljubljana

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI
STOPNJE MEDIJI IN NOVINARSTVO

Mediji in novinarstvo VS (3. letnik) – program prve
stopnje

Redni

Izredni

-

60

VPIS V 3. LETNIK
Vpisni pogoji
Neposredno v tretji 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 diferencialnih izpitov se lahko vpišejo diplomanti sorodnih programov (iz
področja druţboslovnih, humanističnih, poslovnih, upravnih ved in področij, ki

Poljanska cesta 4, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 438-48-05, (031) 54-65-54
Faks: (01) 231-56-43
E-pošta: info@kat-inst.si
Spletna stran: www.kat-inst.si
Informativno mesto: Krekov trg 1 (Galerija Druţina), Ljubljana.
Fakulteta bo izvajala javnoveljavni univerzitetni študijski program na
področju poslovnih ved. Delo poteka v tesnem sodelovanju z uglednimi
gospodarskimi druţbami in nevladnimi organizacijami. Mednarodna
dejavnost fakultete je osredotočena na Mednarodno zvezo katoliških
univerz s sedeţem v Parizu. Po uspešnem zaključku študija
študent/študentka pridobi strokovni naslov diplomirani ekonomist
(UN)/diplomirana ekonomistka (UN).
Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa
Prijavni roki
1. rok: od 10. 2. 2010 do 9. 3. 2010
2. rok: od 20. do 28. 8. 2010
3. rok: od 15. 9. 2010 do 10. 10. 2010
Način prijave
Kandidati se prijavijo s prijavnico, ki jo dobijo na spletni strani
Fakultete za poslovne vede (www.kat-inst.si).
Prijavo za vpis pošljejo s priporočeno pošto in ustreznimi prilogami na
naslov:
Fakulteta za poslovne vede
Poljanska cesta 4
1000 Ljubljana
Vse prijavljene bo vodstvo fakultete povabilo na individualni
informativni razgovor, kjer bodo podrobneje seznanjeni z identiteto
fakultete in pogoji izobraţevanja. 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 2010/2011.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI
POSLOVNE VEDE

PROGRAM

PRVE

STOPNJE

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

50 % točk,
50 % točk.

Jezik študija
Študij poteka v slovenskem jeziku. Predavanja gostujočih profesorjev
potekajo v angleškem jeziku.

Šolnina
Šolnina za letnik študija znaša 2.400 evrov. Po končanem prvem letniku
študija se študent/študentka lahko poteguje za akademsko ali poklicno
štipendijo, ki krije stroške študija in dejavno usmerja v razvoj kariere.
Vpisna mesta
Poslovne vede – univerzitetni program

Redni
50

Izredni
-

FAKULTETA ZA POSLOVNE IN
UPRAVNE VEDE NOVO MESTO
Na Loko 2, p. p. 51, 8000 Novo mesto
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, 12. 2. 2010 ob 10.00 za
redni študij in ob 15.00 za redni in izredni študij
ter 13. 2. 2010 ob 10.00 za redni in izredni študij,
Ljubljana, Vodovodna 100, 12. 2. 2010 ob 15.00
za izredni študij.
Fakulteta izvaja univerzitetni študijski program prve stopnje Poslovna
ekonomija.
Postopki in roki za prijavo na razpis in za izvedbo vpisa
Prvi prijavni rok: 10. 2. – 8. 3. 2010
Kandidati se prijavijo na obrazcu Prijava za vpis v l. letnik/1 (obrazec je
dostopen na spletni strani fakultete www.fpuv.vs-nm.si). Izpolnjeno
prijavo pošljejo s priporočeno pošiljko na naslov:
Fakulteta za poslovne in upravne vede Novo mesto
Na Loko 2, p. p. 51
8000 Novo mesto
Drugi prijavni rok: 20. – 28. 08. 2010
Fakulteta bo podatke o še prostih vpisnih mestih objavila na svoji
spletni strani takoj po končanem izbirnem postopku. Kandidati se
prijavijo na obrazcu Prijava za vpis v 1. letnik/2 (obrazec je dostopen na
spletni strani fakultete www.fpuv.vs-nm.si).
V drugem roku se na še prosta mesta lahko prijavijo kandidati, ki niso
bili sprejeti v prvem prijavnem roku. Drugo prijavo lahko oddajo tudi
tisti, ki niso oddali prve prijave za vpis.
Kandidati pošljejo prijavo s priporočeno pošiljko na naslov:
Fakulteta za poslovne in upravne vede Novo mesto
Na Loko 2, p. p. 51
8000 Novo mesto
Tretji prijavni rok: 1. – 5. 10. 2010
Če po 30. septembru še ostanejo prosta vpisna mesta, fakulteta na svoji
spletni strani objavi število prostih vpisnih mest takoj po končanem
izbirnem postopku. Kandidati se prijavijo na obrazcu Prijava za vpis v
1. letnik/3 (obrazec je dostopen na spletni strani fakultete www.fpuv.vsnm.si).
V tretjem roku se lahko prijavijo kandidati, ki niso bili sprejeti v
drugem prijavnem roku. Tretjo prijavo lahko oddajo tudi tisti, ki niso
oddali prve in druge prijave za vpis.
Kandidati pošljejo prijavo s priporočeno pošiljko na naslov:
Fakulteta za poslovne in upravne vede Novo mesto
Na Loko 2, p. p. 51
8000 Novo mesto

Omejitev vpisa
Če bo število prijavljenih kandidatov za vpis večje od razpisanega
števila vpisnih mest, bo fakulteta do konca aprila 2010 sprejela sklep o
omejitvi vpisa.
Izbirni postopek
Prvi rok (11. 7. – 19. 7. 2010)
Vsak kandidat bo prejel sklep o rezultatu izbirnega postopka najkasneje
do 23. 7. 2010. Kandidati se na prejeti sklep lahko pritoţijo na Komisijo
za pritoţbe na fakulteti do 7. 8. 2010.
Vpis sprejetih kandidatov bo od 26. 7. 2010 do 18. 8. 2010 na osnovi
vabila.
Drugi rok (do 23. 9. 2010)
Vsak kandidat bo prejel sklep o rezultatu drugega izbirnega postopka
najkasneje do 23. 9. 2010. Kandidati se na prejeti sklep lahko pritoţijo
na Komisijo za pritoţbe na fakulteti do 1. 10. 2010.
Vpis sprejetih kandidatov bo od 24. 9. do 30. 9. 2010 na osnovi vabila.
Tretji rok (do 7. 10. 2010)
Vsak kandidat bo prejel sklep o rezultatu tretjega izbirnega postopka
najkasneje do 9. 10. 2010.
Kandidati se na prejeti sklep lahko pritoţijo na Komisijo za pritoţbe na
fakulteti do 16. 10. 2010.
Vpis sprejetih kandidatov bo do 11. 10. 2010 na osnovi vabila.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI
POSLOVNA EKONOMIJA

PROGRAM

PRVE

STOPNJE

Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Diplomanti
dobijo strokovni naslov diplomirani ekonomist (UN) oziroma
diplomirana ekonomistka (UN).
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 ţe
opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi
oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

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

Način študija
Fakulteta bo izvajala redni in izredni študij.
Vpisna mesta
Poslovna ekonomija – univerzitetni program
- Novo mesto
- Ljubljana

Redni

Izredni

30
-

30
30

Dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE

Dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev kandidati v prvem, drugem in
tretjem prijavnem roku pošljejo fakulteti skupaj s prijavnim obrazcem.
Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev v prijavnem-sprejemnem
postopku veljajo pri notarju ali uradni osebi katerekoli upravne enote
overjene fotokopije spričeval in drugih zahtevanih dokumentov.
Kandidati ne pošiljajo izvirnikov spričeval in dokumentov. Predloţijo
jih ob vpisu na fakulteto.

VPIS V 2. LETNIK
Za vpis se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu
2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za nadaljevanje študija po
merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za poslovne in upravne
vede od 1. septembra 2010 do zasedbe prostih mest oziroma najpozneje do
5. oktobra 2010. Obrazec dobijo na spletni strani fakultete (www.fpuv.vsnm.si).

Vpisni pogoji
Pogoj za vpis v 2. letnik po končanem višješolskem programu, sprejetem po 1. 1.
1994, je diploma višješolskega študija. Natančne informacije dobijo kandidati v
referatu za študentske zadeve.
Vpisna mesta
Redni

Izredni

-

5
10

Poslovna ekonomija UN (2. letnik)

- Novo mesto
- Ljubljana

VPIS V 3. LETNIK
Za vpis se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu
2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za nadaljevanje študija po
merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za poslovne in upravne
vede od 1. septembra 2010 do zasedbe prostih mest oziroma najpozneje do
5. oktobra 2010. Obrazec dobijo na spletni strani fakultete (www.fpuv.vsnm.si).
Vpisni pogoji
Pogoj za vpis v 3. letnik po končanem sorodnem višješolskem programu,
sprejetem pred 1. 1. 1994, je diploma višješolskega študija.
Pogoj za vpis v 3. letnik po končanem sorodnem visokošolskem strokovnem
programu (področje poslovnih in upravnih ved), sprejetem pred in po 11. 6.
2004, je diploma visokošolskega strokovnega študijskega programa.
Pogoj za vpis v 3. letnik po končanem nesorodnem visokošolskem programu,
sprejetem pred in po 11. 6. 2004, je diploma visokošolskega strokovnega
študijskega programa.
Natančne informacije dobijo kandidati v referatu za študentske zadeve.
Vpisna mesta
Redni

Izredni

-

30
30

Poslovna ekonomija UN (3. letnik)

- Novo mesto
- Ljubljana

GEA COLLEGE - VISOKA ŠOLA ZA
PODJETNIŠTVO PIRAN
Sedeţ: Kidričevo nabreţje 2, 6330 Piran
Referat: Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 588-13-00
Faks: (01) 568-82-13
E-pošta: info@gea-college.si
Spletna stran: www.gea-college.si
Informativni mesti: Piran, Kidričevo nabreţje 2, (Palača Trevisini),
Ljubljana, Dunajska 156, (World Trade Center –
medetaţa A).
Visoka šola za podjetništvo je samostojni visokošolski zavod. Izvaja
visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Podjetništvo v
turizmu.
Prijava za vpis
Kandidati za vpis se na razpis prijavijo v dveh rokih.
1. rok: od 10. 2. 2010 do 15. 9. 2010
2. rok: od 16. 9. 2010 do 5. 10. 2010 oziroma do zasedbe vpisnih mest
Način prijave
Kandidati se prijavijo z e-prijavo, ki jo dobijo na spletni strani GEA
College - VŠP (www.gea-college.si). Izpolnjeno in podpisano pošljejo
po pošti ali osebno prinesejo na naslov:
GEA College – VŠP
Dunajska 156
1000 Ljubljana
Vpis
Točni datumi vpisov bodo objavljeni po zaključku 1. in 2. 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 šole www.gea-college.si.
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI
STOPNJE PODJETNIŠTVO V TURIZMU

PROGRAM

Trajanje študija
Študij traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

PRVE

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.
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

-

50
50
50

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

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: Mencingerjeva 7, v
petek, 12. 2. 2010 ob 17.00 in v soboto, 13. 2.
2010 ob 10.00.
IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana izvaja visokošolski strokovni
študijski program prve stopnje Mednarodno poslovanje.
Prijavni roki in način prijave
Kandidati se prijavijo na razpis s prijavnico, ki jo dobijo na spletni
strani šole www.ibs.si.
Prijavnico z overjenimi fotokopijami spričeval tretjega in četrtega
letnika srednje šole, zaključnega izpita oziroma 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 prvo prijavo je 9. marec 2010, zadnji dan za drugo
prijavo 28. 8. 2010, tretji prijavni rok pa traja do 5. 10. 2010.
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI
STOPNJE MEDNARODNO POSLOVANJE

PROGRAM

PRVE

Trajanje študija
Študij traja 3 leta (6 semestrov) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
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
60 % točk,
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
40 % točk.
V 2. in 3. letnik se študenti vpišejo v skladu s pogoji za vpis po Merilih
za prehode. Natančnejše informacije dobijo kandidati na šoli.
Vpisna mesta

Mednarodno poslovanje –
visokošolski strokovni
program

Redni

Izredni

Študij na
daljavo

-

160

80

Študij se izvaja, če je vpisanih najmanj 30 študentov.

Posebnosti storitev

Prijavni roki

Študij temelji na individualnem pristopu do študentov. 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 tako pri
rednem in izrednem načinu študija ob upoštevanju določil ECTS.

Kandidati za vpis se na razpis prijavijo v treh rokih.
1. rok: od 1. 2. 2010 do 30. 6. 2010
2. rok: od 22. 8. 2010 do 1. 9. 2010
3. rok: bo razpisan, če bodo ostala (še) prosta vpisna mesta, trajal bo do
zapolnitve prostih mest oziroma do 8. 10. 2010

Oblike izobraţevanja:
predavanja (za pridobivanje temeljnih teoretičnih znanj večjega
števila študentov),
seminarske vaje (za razširjanje pridobljenih znanj, utrjevanje in
poglabljanje znanja v skupinah pribliţno 30 študentov; vključujejo
študij primerov, timsko delo, individualne in skupinske
predstavitve),
individualno študijsko delo,
praktično usposabljanje.
Seminarske vaje pri strokovnih predmetih potekajo v angleškem jeziku.

Način prijave
Kandidati se na prvi rok prijavijo z obrazcem Doba P1, na drugi rok z
obrazcem Doba P2 in na tretji rok z obrazcem Doba P3. Obrazci so
dostopni na spletni strani www.vpsm.si.
Prijavo in dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev kandidati v
prvem, drugem in tretjem roku pošljejo na naslov:
Visoka poslovna šola Doba Maribor
Prešernova ulica 1
2000 Maribor
Informativni dan

VPIS V 2. LETNIK

Informativni dnevi bodo potekali v Mariboru na sedeţu šole, v
Ljubljani (Euro šola Ljubljana) in v vseh študijskih središčih:
v četrtek, 4. februarja 2010 ob 17. uri (za izredni študij in študij na
daljavo/e-študij),
v petek, 12. februarja 2010 ob 10. uri (za redni študij, izredni študij
in študij na daljavo/e-študij) in ob 17. uri (za izredni študij in študij
na daljavo/e-študij),
v soboto, 13 februarja 2010 ob 11. uri (za redni študij, za izredni
študij in študij na daljavo/e-študij).

Vpisni pogoji

Način študija

IBS nudi študentom pomoč pri iskanju zaposlitve, tutorstvo,
individualne učne načrte in brezplačno učno pomoč pri tujih jezikih.
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Za vpis se kandidati prijavijo s prijavnico, ki jo dobijo na spletni strani šole in
jo z dokazili o predhodni izobrazbi do 30. 9. 2010 pošljejo ali prinesejo na
naslov: IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana, Mencingerjeva 7, 1000
Ljubljana.

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 druţboslovnih področij), ki izpolnjujejo
pogoje za vpis v visokošolski strokovni študijski program prve stopnje;
- študenti dodiplomskih programov (poslovnih, organizacijskih, upravnih,
pravnih, ekonomskih in drugih sorodnih druţboslovnih področij), ki
izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni študijski program prve
stopnje. Imeti morajo vsaj toliko kreditnih točk iz predhodnega izobraţevanja,
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 druţboslovnih področij), ki izpolnjujejo
pogoje za vpis v visokošolski strokovni študijski program prve stopnje;
- študenti dodiplomskih programov (poslovnih, organizacijskih, upravnih,
pravnih, ekonomskih in drugih sorodnih druţboslovnih področij), ki
izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni študijski program prve
stopnje. Imeti morajo vsaj toliko kreditnih točk iz predhodnega izobraţevanja,
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.

VISOKA POSLOVNA ŠOLA
DOBA MARIBOR
Prešernova ulica 1, 2000 Maribor
Tel.: (02) 228-38-90
Faks: (02) 228-38-61
E-pošta: vpsm@doba.si
Spletna stran: www.vpsm.si
Informativni mesti:
Maribor, sedeţ šole, Prešernova ulica 1,
DE Ljubljana, Euro šola Ljubljana,
Litostrojska 40.
Visoka poslovna šola Doba Maribor izvaja visokošolske strokovne
študijske programe prve stopnje: Poslovanje, Marketing, Poslovna
administracija ter Organiziranje in menedţment socialnih dejavnosti.

Šola izvaja redni in izredni študij ter študij na daljavo/e-študij.
Redni študij
Študenti se udeleţujejo 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, e-indeks, 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 udeleţujejo 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 2do 3-krat tedensko. Hkrati poteka praviloma le en predmet. Študij je
podprt z informacijsko tehnologijo (e-portal, e-indeks, e-referat, epoštni predal, SMS sporočila). Učenje tujega jezika je multimedijsko
podprto.
Študij na daljavo/e-študij
Za boljšo dostopnost visokošolskega strokovnega študijskega programa
in doseganja večje fleksibilnosti študija, izvaja Visoka poslovna šola
Doba 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 študenti dostopajo v virtualnem učnem
okolju prek interneta.
Ta oblika študija je namenjena tistim, ki ţelijo zdruţiti svoje poklicno
delo, druţino, interesne dejavnosti in študij. Študirajo doma, sami, sami
določajo čas in ritem učenja. Pri študiju študente usmerja mentor. Eštudenti bodo v času študija imeli ustrezno pedagoško, tehnično in
administrativno podporo.
Redni študij se izvaja na sedeţu Visoke poslovne šole Doba Maribor,
izredni študij se izvaja na sedeţu šole v Mariboru in v Ljubljani (Euro
šola Ljubljana), študij na daljavo/e-študij 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 presegalo število razpisanih mest, bodo
kandidati izbrani glede na:

1. splošni uspeh pri zaključnem izpitu, pri maturi
ali pri poklicni maturi (izraţen v točkah)
2. splošna uspeha v 3. in 4. letniku srednje šole

60%
40%

Kandidati, ki so ob zaključku štiriletnega srednješolskega izobraţevanja
prejeli diplomo, bodo izbrani glede na splošni uspeh v 3. in 4. letniku
srednje šole.
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.
Kandidati, ki so ţe opravili maturo, poklicno maturo ali so srednjo šolo
ţe končali z zaključnim izpitom, pošljejo maturitetna spričevala in
spričevala 3. in 4. letnika skupaj s prijavo. Kandidati, ki opravljajo
maturo, poklicno maturo v spomladanskem roku, pošljejo pri notarju ali
na Upravni enoti overjeno fotokopijo maturitetnega spričevala in
spričevala 3. in 4. letnika do 23. julija 2010 na naslov: Visoka poslovna
šola Doba Maribor, Prešernova ulica 1, 2000 Maribor.
Kandidati, ki so se vpisali v štiriletne srednješolske programe od
šolskega leta 1981/1982 do 1985/1986 in so jih končali do 31. 8. 1991
oziroma 31. 8. 1992, skupaj s prijavo pošljejo diplomo kot dokazilo o
končanem srednješolskem izobraţevanju in spričevali zadnjih dveh
letnikov srednje šole.
Kot maturitetno spričevalo se upošteva tudi spričevalo o zaključnem
izpitu – poskusni maturi.
Kandidati, ki imajo doseţen učni uspeh v 3. in 4. letniku zapisan v
indeks, kot dokazilo skupaj s prijavo pošljejo kopijo prve strani indeksa
ter strani, na katerih so navedene ocene za posamezni letnik in splošni
uspeh.
Kandidati, ki ţe imajo diplomo mednarodne mature, skupaj s prijavo
pošljejo diplomo.
Kandidati, ki bodo letos opravljali mednarodno maturo v Sloveniji,
morajo spričevalo poslati do 23. 7. 2010. Kandidati, ki bodo
mednarodno maturo opravljali v tujini, morajo diplomo poslati
najkasneje do 20. 8. 2010. Diplome mednarodne mature ni potrebno
nostrificirati.
Kandidati, drţavljani RS in drţavljani članic Evropske unije, ki ţe
imajo spričevala, pridobljena v tujini, skupaj s prvo 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.
Tisti, ki bodo letos končali srednjo šolo v tujini, morajo spričevala,
prevode in zahtevo za priznavanje poslati praviloma v desetih dneh po
tem, ko so jim bila spričevala izdana, najkasneje pa do 10. 9. 2010.

Kandidati zaprosijo za dodelitev statusa kandidata s posebnimi
potrebami z individualno prošnjo, ki ji morajo priloţiti 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.
Visoka poslovna šola Doba Maribor bo kandidate, ki so se naknadno
uvrstili, pisno seznanila z rezultati izbirnega postopka do 30. 7. 2010.
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 maturo ali poklicno maturo zaradi upravičenih razlogov
v skladu z odločitvijo organov, pristojnih za maturo oziroma
poklicno maturo, opravljajo v jesenskem izpitnem roku;
kandidati, za katere je tako odločeno v pritoţbenem postopku.
Vsak kandidat bo prejel sklep o rezultatu izbirnega postopka v drugem
roku.
Tretji prijavni rok
Če bodo tudi po 9. 9. 2010 ostala prosta vpisna mesta, bo šola do
zapolnitve prostih vpisnih mest oziroma najkasneje do 8. 10. 2010
sprejemala prijave kandidatov (obrazec DOBA P3), ki izpolnjujejo
vpisne pogoje.
Vpis
Vpis sprejetih v prvem roku bo potekal od 21. 7. 2010 do 20. 8. 2010.
Vpis sprejetih v drugem roku bo od 2. 9. 2010 do 8. 9. 2010. Vpis
sprejetih v tretjem roku bo do 8. 10. 2010.
Šolnina
Šola zaračunava šolnino za redni in izredni študij ter študij na daljavo/eštudij.
Podrobnejše informacije
Razpis je objavljen tudi na spletnih straneh Visoke poslovne šole Doba
Maribor.
Več informacij o razpisu za vpis dobijo kandidati na: Visoki poslovni
šoli Doba Maribor, Prešernova ulica 1, 2000 Maribor, po telefonu (02)
228-38-90, po elektronski pošti vpsm@doba.si in na spletni strani
www.vpsm.si.

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 23. 7. 2010. Vsak kandidat bo prejel sklep o
rezultatih izbirnega postopka.

VISOKOŠOLSKI
STOPNJE

STROKOVNI

ŠTUDIJSKI

PROGRAMI

PRVE

POSLOVANJE
MARKETING
POSLOVNA ADMINISTRACIJA
ORGANIZIRANJE IN MENEDŽMENT SOCIALNIH
DEJAVNOSTI
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

Na seznam sprejetih kandidatov se naknadno uvrstijo:
kandidati, ki maturo ali poklicno maturo zaradi upravičenih razlogov
v skladu z odločitvijo organov, pristojnih za maturo oziroma
poklicno maturo, opravljajo v jesenskem izpitnem roku;
kandidati, za katere je tako odločeno v pritoţbenem postopku.
Ti kandidati se uvrstijo med sprejete kandidate, če doseţejo najmanj
tolikšno število točk kot zadnji uvrščeni kandidat s seznama.
Kandidati s posebnimi potrebami se lahko na seznam sprejetih
izjemoma uvrstijo ne glede na doseţeno število točk, če v prvem roku
izbirnega postopka izpolnjujejo splošne pogoje za vpis v študijski
program.

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

60 % točk,

splošni uspeh v 3. in 4. letniku

40 % točk.

Vpisna mesta

Vpisna mesta
Redni
Poslovanje – visokošolski
strokovni program
- Maribor
- Slovenija
- Srbija
Marketing – visokošolski
strokovni program
- Maribor
- Ljubljana
- Slovenija
Poslovna administracija –
visokošolski strokovni program
- Slovenija
Organizacija in menedţment
socialnih dejavnosti –
visokošolski strokovni program
- Maribor
- Ljubljana
- Slovenija

Izredni

Izredni/eštudij

60
-

30
-

100
80

-

20
20
-

70

-

-

20

-

40
40
-

60

Za izvedbo rednega študija mora biti vpisanih vsaj 40 študentov.
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
VPIS V 2. LETNIK
V skladu s sprejetimi Merili za prehode med študijskimi programi se v 2. letnik
lahko vpišejo diplomanti višjih strokovnih šol.
V 2. letnik se lahko vpišejo tudi študentje dodiplomskih programov
(ekonomskih, poslovnih, organizacijskih, upravnih, pravnih in drugih
druţboslovnih področij), ki izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski ali
univerzitetni študijski program prve stopnje in izpolnjujejo pogoje za vpis v 2.
letnik v študijskem programu, v katerem so vpisani. Študentom se določijo
manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če ţelijo diplomirati v novem
programu.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na povprečno
oceno višješolskega študija oziroma na predhodnem visokošolskem ali
univerzitetnem študijskem programu.
Vpisna mesta
Redni
Poslovanje VS (2. letnik) – program
prve stopnje
- Maribor
- Ljubljana
- Slovenija
Marketing VS (2. letnik) – program
prve stopnje
- Maribor
- Ljubljana
- Slovenija
Poslovna administracija VS (2. letnik)
– program prve stopnje
- Slovenija

Izredni

Izredni/e-študij

-

40
20
-

100

-

20
20
-

40

-

-

40

Študij se bo izvajal, če bo v posameznem letniku v DE vpisanih vsaj 15
študentov.
VPIS V 3. LETNIK
V 3. letnik se lahko vpiše, kdor je končal višjo šolo po programu, sprejetim pred
1. januarjem 1994.
V 3. letnik se lahko vpišejo študentje dodiplomskih programov (ekonomskih,
poslovnih, organizacijskih, upravnih, pravnih in drugih druţboslovnih področij),
ki izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski ali univerzitetni študijski program
prve stopnje in izpolnjujejo pogoje za vpis v 3. letnik v študijskem programu, v
katerem so vpisani. Študentom se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo
opraviti, če ţelijo diplomirati v novem programu.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na povprečno
oceno višješolskega študija oziroma na predhodnem visokošolskem ali
univerzitetnem študijskem programu.

Redni Izredni
Poslovanje VS (3. letnik) – program
prve stopnje
- Maribor
- Slovenija
- Srbija
Marketing VS (3. letnik) – program
prve stopnje
- Maribor
- Slovenija
Poslovna administracija VS (3. letnik)
– program prve stopnje
- Slovenija

Izredni/e-študij

-

20
-

50
30

-

20
-

40

-

-

20

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

VISOKA ŠOLA ZA RAČUNOVODSTVO
Stegne 21c, 1000 Ljubljana
Tel.: 0590-90-960
Faks: 0590-90-962
E-pošta: info@vsr.si
Spletna stran: www.vsr.si
Informativno mesto:
Stegne 21c.
Informativni dnevi:
- 15. 2. 2010 ob 15.00,
- 12. 4. 2010 ob 15.00,
- 17. 5. 2010 ob 15.00,
- 7. 6. 2010 ob 15.00,
- 14. 6. 2010 ob 15.00,
- 2. 9. 2010 ob 15.00,
- 9. 9. 2010 ob 15.00,
- 16. 9. 2010 ob 15.00,
- 23. 9. 2010 ob 15.00,
- 30. 9. 2010 ob 15.00.
Informacije o študijskem programu lahko kandidati dobijo po telefonu,
elektronski pošti, na spletni strani šole ali pa se oglasijo v referatu za
študijske zadeve vsak delovni dan od 9. in 12. ure.
Visoka šola za računovodstvo je samostojni visokošolski zavod. Izvaja
visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Računovodstvo.
Roki za oddajo prijave in način prijave
Za vpis v 1. letnik se prijavite z obrazcem Prijava za vpis na
dodiplomski študij 2010/2011 (na razpolago je na spletnih straneh 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 2010.
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE
STOPNJE RAČUNOVODSTVO
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Diplomant/ka
dobi strokovni naslov diplomirani 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 sedeţu šole v Ljubljani, Stegne 21 c, 1000 Ljubljana in
v dislocirani enoti v Mariboru, Academia, Glavni trg 17b, 2000
Maribor.

Vpisna mesta
Računovodstvo – visokošolski strokovni program
- Ljubljana
- Maribor

Redni

Izredni

70
-

70
70

Vpis v 1. letnik

Za vpis v posamezen letnik se prijavite z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za nadaljevanje študija po merilih za prehode
(obrazec prejmete na referatu šole ali na spletnih straneh šole www.vsr.si), ki ga
pošljete na Visoko šolo za računovodstvo od 1. junija do 30. septembra 2010.
Obrazcu priloţite potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis. O obsegu
manjkajočih obveznosti boste obveščeni do vpisa, ki bo potekal od 1. junija do 1.
oktobra 2010 v času uradnih ur referata na sedeţu šole. Ob vpisu boste sklenili
pogodbo o študiju.

Vpis v 1. letnik bo potekal od 1. junija do 1. oktobra 2010 v času
uradnih ur referata za študijske zadeve na sedeţu šole. Ob vpisu boste
predloţili potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis in sklenili
pogodbo o študiju.

Način študija in kraj izvedbe

Vpis v 2. letnik je namenjen

Redni študij: 70 študentov (v vsak letnik)
Izredni študij:
v Ljubljani: 70 študentov (v vsak letnik)
v Mariboru: 70 študentov (v vsak letnik)

vsem, ki so zaključili višjo strokovno šolo po letu 1994 po
programih, ki so se izvajali v skladu z Zakonom o poklicnem in
strokovnem izobraţevanju.
Glede na smer študija morate 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 kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za diplomante (obrazec dobite na referatu
šole www.vsr.si ali na spletnih straneh šole), ki ga morajo poslati na
Visoko šolo za računovodstvo od 1. junija do 30. septembra 2010.
Vpis v 2. letnik bo potekal od 1. junija do 1. oktobra 2010 v času
uradnih ur referata na sedeţu šole. Ob vpisu boste predloţili 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
izobraţevanju (programi pred letom 1994).
Glede na smer študija morate med študijem opraviti še diferencialne
izpite in sicer:
diplomanti iz sorodnih študijskih področij, sprejetih pred letom 1994
(druţbene vede (ekonomija), poslovne in upravne vede (poslovanje,
podjetništvo,
management,
trţenje,
finance,
bančništvo,
računovodstvo)) iz predmetov: Stroškovno računovodstvo in
Finančno računovodstvo, skupaj 18 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 kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za diplomante (obrazec dobite na referatu
šole www.vsr.si ali na spletnih straneh šole), ki ga morajo poslati na
Visoko šolo za računovodstvo od 1. junija do 30. septembra 2010.
Vpis v 3. letnik bo potekal od 1. junija do 1. oktobra 2010 v času
uradnih ur referata na sedeţu šole. Ob vpisu boste predloţili potrebna
dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis in sklenili pogodbo o študiju.
VPIS V POSAMEZNI LETNIK NA PODLAGI MERIL ZA PREHODE

Šola izvaja redni in izredni študij.
Razpisana mesta

VISOKA ŠOLA ZA STORITVE
LJUBLJANA
Cesta na Brdo 69. 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 283-17-00 za program Kozmetika in (05) 901-25-09 za
program Fotografija
E-pošta: info@vist.si, kozmetika@vist.si, fotografija@vist.si
Spletna stran: www.vist.si
Informativni mesti in informativni dnevi:
za program Kozmetika: Oddelek za kozmetiko,
Ljubljana, Gerbičeva 51 a (1. nadstropje),
- 12. 2. 2010 ob 12.00 in 16.30,
- 13. 2. 2010 ob 10.00;
za program Fotografija: Oddelek za fotografijo,
Ljubljana, Vodnikova 126,
- 12. 2. 2010 ob 10.30 in 18.00,
- 13. 2. 2010 ob 11.30.
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.
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 3. maja 2010 naprej do zapolnitve
mest.
Šolnina bo določena v skladu z veljavnim cenikom šole.
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI
STOPNJE KOZMETIKA

ŠTUDIJSKI

PROGRAM

PRVE

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.

Prehodi med visokošolskimi strokovnimi programi prve stopnje
Študentom drugih visokošolskih strokovnih programov in sorodnih
visokošolskih strokovnih programov prve stopnje: druţbene vede (ekonomija),
poslovne in upravne vede (poslovanje, podjetništvo, management, trţenje,
finance, bančništvo, računovodstvo) se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih
morajo opraviti, če ţelijo diplomirati v novem programu.

Moţen je tudi prehod iz sorodnih programov v skladu s študijskim
programom.

Prehodi med univerzitetnimi študijskimi programi in visokošolskimi
študijskimi programi prve stopnje

60 % točk,
40 % točk.

Študentom drugih univerzitetnih študijskih programov in sorodnih univerzitetnih
študijskih programov prve stopnje: druţbene vede (ekonomija), poslovne in
upravne vede (poslovanje, podjetništvo, management, trţenje, finance,
bančništvo, računovodstvo) se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo
opraviti, če ţelijo diplomirati v novem programu.

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
Uvajalni seminar
Za študentke in študente, ki nimajo predhodne kozmetične izobrazbe,
šola organizira uvajalni seminar iz kozmetične nege.

Deli študijskega programa - moduli
V okviru triletnega visokošolskega strokovnega programa Kozmetika
so moţni tudi delni študiji v modulih Aromaterapija (50 ECTS),
Manikura in pedikura (35 ECTS), Podjetništvo v kozmetiki (35 ECTS),
Refleksoterapija (44 ECTS), Vizaţistične tehnike in maskerstvo (46
ECTS), Zdrav način ţivljenja (70 ECTS). Trajanje študija v delih
študijskega programa je odvisen od izbranega modula.

Deli študijskega programa - moduli
V okviru triletnega visokošolskega strokovnega programa Fotografija
so moţni 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 odvisen od
izbranega modula.

Vpisna mesta

Vpisna mesta

Kozmetika – visokošolski strokovni program

Redni
70

Izredni
70

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE
STOPNJE
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Za vpis v 2. in 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 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 2010.
Pri prehodu v 2. oziroma 3. letnik se kandidatom določijo manjkajoče
obveznosti, ki jih morajo opraviti, če ţelijo 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.
Vpisna mesta

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI
STOPNJE FOTOGRAFIJA

ŠTUDIJSKI

Redni
45

Izredni
45

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 2010/2011 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 2010.
Pri prehodu v 2. letnik se kandidatom določijo manjkajoče obveznosti, ki jih
morajo opraviti, če ţelijo nadaljevati študij na visokošolskem strokovnem
študijskem programu Fotografija. Do pristopa na izpite iz 2. letnika morajo
opraviti diferencialne izpite iz predmetov 1. letnika visokošolskega strokovnega
programa Fotografija.
Natančnejše informacije dobijo kandidati na šoli.
Vpisna mesta

Natančnejše informacije dobijo kandidati na šoli.

Kozmetika VS (2. letnik) – program prve stopnje
Kozmetika VS (3. letnik) – program prve stopnje

Fotografija – visokošolski strokovni program

Redni
-

PROGRAM

Izredni
15
15

PRVE

Fotografija VS (2. in 3. letnik) – program prve stopnje

Redni
-

Izredni
15

VISOKA ŠOLA ZA TEHNOLOGIJO
POLIMEROV

V visokošolski strokovni študijski program Fotografija se lahko vpiše,
kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem
programu, poklicno maturo ali splošno maturo.

Pod gradom 4, 2380 Slovenj Gradec
Tel.: (02) 882-27-88, (02) 884-21-08, 031 672 520
Faks: (02) 882-27-89
E-pošta: referat@vstp.si
Spletna stran: www.vstp.si
Informativno mesto in informativni dnevi za izredni študij:
Pod gradom 4,
- 12. 2. 2010 ob 10.00 in 15.00,
13. 2. 2010 ob 10.00,
- 11. 6. 2010 ob 16.00,
- 10. 9. 2010 ob 16.00.

Vsi kandidati morajo opraviti preizkus nadarjenosti za študij
fotografije.

Visoka šola za tehnologijo polimerov izvaja visokošolski strokovni
študijski program prve stopnje Interaktivni informacijski sistemi.

Moţen je tudi prehod iz sorodnih programov v skladu s študijskim
programom.

Informacije o študijskem programu lahko kandidati dobijo po telefonu,
elektronski pošti ali pa se vsak delovnik oglasijo na naslovu Pod
gradom 4, Slovenj Gradec med 10. in 14. uro.

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

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
predloţi vsaj 7 dni pred preizkusom (ocenjuje se posluh za likovno in
prostorsko dojemanje in izraţanje, 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 28. junija do 2.
julija 2010.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem roku še prosta mesta,
bo preizkus nadarjenosti še od 8. do 10. septembra 2010 ter od 24. do
28. septembra 2010.
Preizkus velja samo za tekoče leto.

Prijavni roki
1. rok: od 10. februarja do 8. marca 2010
2. rok: od 16. do 27. avgusta 2010
3. rok: od 1. do 5. oktobra 2010
Način prijave
Kandidati se prijavijo z obrazcem, ki ga najdejo na spletni strani visoke
šole (www.vstp.si) ali ga dobijo na sedeţu Visoke šole za tehnologijo
polimerov.
Izpolnjeno prijavo pošljejo na naslov:
Visoka šola za tehnologijo polimerov
p.p. 143
2380 Slovenj Gradec
Vpisni roki
Vpis sprejetih v prvem prijavnem roku bo potekal od 19. julija do 6.
avgusta 2010.
Vpis sprejetih v drugem prijavnem roku bo potekal od 13. do 22.
septembra 2010.
Vpis sprejetih v tretjem prijavnem roku bo do 11. oktobra 2010.
Vpis bo potekal na sedeţu Visoke šole za tehnologijo polimerov.
Kandidati bodo pisno obveščeni o natančnemu datumu vpisa.

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
STOPNJE INTERAKTIVNI INFORMACIJSKI SISTEMI

PRVE

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.

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.

Izredni študij
Izredni študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 15 študentov.
Vpisna mesta
Redni

Izredni

-

60

Interaktivni informacijski sistemi – visokošolski
strokovni program

Vpisni pogoji

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 predloţiti 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 študij
Šola bo izvajala samo izredni študij.

VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENE VEDE
SLOVENJ GRADEC
Glavni trg 1, 2380 Slovenj Gradec
Tel.: (02) 884-21-08
Gsm: 031 672-520
E-pošta: danica.zeleznik@guest.arnes.si
Spletna stran: www.kovivis.si/studijski_programi/visoka_sola_za_zdravstvene_vede.aspx
Informativno mesto in informativni dnevi: Glavni trg 1,
- 12. 2. 2010 ob 16.00,
- 13. 2. 2010 ob 11.00,
- 10. 9. 2010 ob 16.00.

Vpisna mesta
Zdravstvena nega – visokošolski strokovni program

Redni
-

Izredni
40

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE
STOPNJE
VPIS V 3. LETNIK
Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2010/2011 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Visoko
šolo za zdravstvene vede Slovenj Gradec od 1. do 20. septembra 2010.
Vpisni pogoji
Vpišejo se lahko diplomanti višješolskega študija Zdravstvene nege.

Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec izvaja visokošolski
strokovni študijski program prve stopnje Zdravstvena nega.
Informacije o študijskem programu lahko kandidati dobijo po telefonu,
elektronski pošti ali pa se vsak delovnik oglasijo na naslovu Glavni trg
1, Slovenj Gradec med 10.00 in 14.00.

Če bo prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih mest, bo pri izbiri
upoštevana povprečna ocena opravljenih izpitov v predhodnem študiju.

Prijavni roki
1. rok: od 10. 2. 2010 do 8. 3. 2010
2. rok: od 16. do 27. 8. 2010
3. rok: od 1. do 5. 10. 2010

Vpis bo potekal na sedeţu Visoke šole za zdravstvene vede Slovenj Gradec.
Kandidati bodo pisno obveščeni o natančnemu datumu vpisa.

Na razpis se lahko prijavijo tudi tujci in Slovenci brez slovenskega drţavljanstva.
Šola razpisuje 20 mest za tujce in Slovence brez slovenskega drţavljanstva za
nadaljevanje študija v 3. letniku.

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

Način prijave
Kandidati se prijavijo z obrazcem, ki ga dobijo na spletni strani visoke
šole (www.vszv.si) ali na sedeţu Visoke šole za zdravstvene vede
Slovenj Gradec.
Izpolnjeno prijavo pošljejo na naslov:
Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec
p.p. 143
2380 Slovenj Gradec
Vpisni roki
Vpis sprejetih v prvem prijavnem roku bo potekal od 19. julija do 6.
avgusta 2010.
Vpis sprejetih v drugem prijavnem roku bo potekal od 13. do 22.
septembra 2010.
Vpis sprejetih v tretjem prijavnem roku bo do 11. oktobra 2010.
Vpis bo potekal na sedeţu Visoke šole za zdravstvene vede Slovenj
Gradec. Kandidati bodo pisno obveščeni o natančnemu datumu vpisa.
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI
STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA

Če bo prijavljenih manj kot 10 kandidatov, šola programa ne bo izvajala.

PROGRAM

Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

PRVE

Redni
-

Izredni
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VISOKA ZDRAVSTVENA ŠOLA CELJE
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: Mariborska cesta 7,
- 12. 2. 2010 ob 16.00,
- 13. 2. 2010 ob 10.00,
- 20. 8. 2010 ob 16.00.
Visoka zdravstvena šola Celje izvaja visokošolski strokovni študijski
program prve stopnje Zdravstvena nega.
Prijavni in vpisni roki
1. rok: od 10. 2. do 8. 3. 2010. Vpis sprejetih kandidatov bo v mesecu
avgustu 2010.
2. rok: od 20. do 28. 8. 2010 v primeru prostih mest po prvem
prijavnem roku. Vpis sprejetih kandidatov bo v septembru 2010.
3. rok: bo razpisan v primeru prostih vpisnih mest po drugem prijavnem
roku.

Način prijave

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

Kandidati se prijavijo z obrazcem VZŠCE P1, ki ga dobijo na spletni
strani Visoke zdravstvene šole Celje (www.vzsce.si) in ga skupaj z
dokazili pošljejo priporočeno na naslov:
Visoka zdravstvena šola v Celju
Mariborska cesta 7
3000 Celje

kandidati zbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu,
poklicni maturi ali splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI
STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA

PROGRAM

PRVE

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 ali splošno maturo v programih zdravstvena nega ali
tehnik zdravstvene nege, morajo opraviti 100 ur propedevtičnega
programa iz vsebin predmeta zdravstvena nega.

60 % točk,
40 % točk.

Zdravniško potrdilo
Izbrani kandidati morajo ob vpisu predloţiti 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 študij
Šola 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

VPISNA MESTA NA NEKONCESIONIRANIH ZASEBNIH SAMOSTOJNIH
VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH V ŠTUDIJSKEM LETU 2010/2011
Redni Izredni
EVROPSKO SREDIŠČE MARIBOR
Ekoremediacije – UN
60
30
Finančne storitve – UN
60
30
Fizioterapija – VS
80
Upravljanje in vodenje poslovnih sistemov – VS
90
45
Zdravstvena nega – VS
60
FAKULTETA ZA KOMERCIALNE IN POSLOVNE VEDE
Komerciala – VS
- MŠ Celje
70
100
- DE Ljubljana
100
- DE Maribor
80
- DE Nova Gorica
50
- DE Kranj
50
Poslovna informatika – VS
- MŠ Celje
60
40
- DE Ljubljana
40
- DE Maribor
40
Turizem – VS
- MŠ Celje
70
60
- DE Ljubljana
60
- DE Maribor
50
- DE Nova Gorica
50
- DE Kranj
50
FAKULTETA ZA MEDIJE
Mediji in novinarstvo – VS
60
FAKULTETA ZA POSLOVNE VEDE
Poslovne vede – UN
FAKULTETA ZA POSLOVNE IN
UPRAVNE VEDE NOVO MESTO
Poslovna ekonomija – UN
- Novo mesto
- Ljubljana

50

-

Redni

Izredni

IBS MEDNARODNA POSLOVNA ŠOLA LJUBLJANA
Redni

Izredni

-

160

Mednarodno poslovanje – VS

Študij na
daljavo
80

VISOKA POSLOVNA ŠOLA DOBA MARIBOR
Poslovanje – VS
- Maribor
- Slovenija
- Srbija

Redni

Izredni

Izredni/e-študij

60
-

30
-

100
80

-

20
20
-

70

-

-

20

Marketing – VS
- Maribor
- Ljubljana
- Slovenija
Poslovna administracija – VS
- Slovenija

Organizacija in menedţment socialnih dejavnosti – VS
- Maribor
- Ljubljana
- Slovenija

-

40
40
-

60
Redni Izredni

VISOKA ŠOLA ZA RAČUNOVODSTVO
Računovodstvo – VS
- Ljubljana
- Maribor

70
-

70
70

Kozmetika – VS

70

70

Fotografija – VS

45

45

VISOKA ŠOLA ZA STORITVE

30
-

GEA COLLEGE – VISOKA ŠOLA ZA PODJETNIŠTVO
PIRAN
Podjetništvo v turizmu – VS
- Piran
- Ljubljana
- Maribor
-

30
30

VISOKA ŠOLA ZA TEHNOLOGIJO POLIMEROV
Interaktivni informacijski sistemi – VS

-

60

VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENE VEDE SLOVENJ
GRADEC
50
50
50

Zdravstvena nega – VS

-

40

-

60

VISOKA ZDRAVSTVENA ŠOLA CELJE
Zdravstvena nega – VS

