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Študijski programi druge stopnje
Prosta vpisna mesta za študijsko leto 2012/2013
Senat Univerze v Novi Gorici je dne 9. 11. 2011 sprejel besedilo razpisa za vpis 2012/2013 za
naslednje programe druge stopnje.
Vpisni list s prilogami kandidati pošljejo najkasneje do 31. avgusta 2012 na naslov:
Univerza v Novi Gorici
Študentska pisarna
Vipavska 13
5000 Nova Gorica
Vpisni list
Za Evropski magistrski študijski program druge stopnje Migracije in medkulturni odnosi
(Erasmus Mundus) je rok za prijavo potekel 31.12.2011, študenti pa se še vedno lahko
prijavijo kot samoplačniki. Obrazci in informacije so dosegljivi na spletni strani
http://www.emmir.org.
Informacije glede vpisa in prijave na vpis:



e-mail: studentska.pisarna@ung.si
telefon: 05 33 15 234
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FAKULTETA ZA APLIKATIVNO NARAVOSLOVJE
Magistrski študijski program druge stopnje Fizika II. stopnje
Trajanje študija:
2 leti
Vpisni pogoji:


zaključen študijski program prve stopnje v obsegu vsaj 180 ETCS s področja
naravoslovnih ved, matematike, računalništva, tehničnih ved.

Diplomanti, ki so opravili visokošolski strokovni program po zakonu o visokem šolstvu od
leta 1994 do 2004 in diplomanti študijskih programov prve stopnje (180 KT) z drugih
področij naslovijo prošnjo za vpis na študijsko komisijo Fakultete za aplikativno
naravoslovje. Glede na usmeritev predhodnega študija lahko študijska komisija določi
dodatne študijske obveznosti, ki jih morajo kandidati opraviti pred vpisom v prvi letnik.
Obveznosti lahko opravijo na študijskih programih prve stopnje, v programih za
izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.
Vpisna mesta za 1. letnik:
Vpisna mesta/način študija

Redni

Državljani Republike Slovenije in EU

30

Tujci in Slovenci brez slovenskega državljanstva

3

Vzporedni študij in diplomanti

3

Merila za izbiro:


v primeru, da število kandidatov presega število razpoložljivih mest, se jih razvrsti in
izbere glede na uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena opravljenih izpitov).

Dodatne informacije:
telefon: (05) 3653 500
e-pošta: info.fan@ung.si
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FAKULTETA ZA HUMANISTIKO
Magistrski študijski program druge stopnje Slovenistika:



smer Jezikoslovne vede
smer Literarne vede

Trajanje študija:
2 leti
Vpisni pogoji:


smer Jezikoslovne vede: zaključen študijski program prve stopnje v obsegu vsaj 180
ETCS s področja slovenistike, primerjalnega slovanskega jezikoslovja, splošnega
jezikoslovja, klasične filologije in drugih humanističnih programov, ki obsegajo
vsebine s področja jezikoslovnih ved.

Diplomanti študijskih programov prve stopnje (180 KT) z drugih področij naslovijo vloge na
študijsko komisijo Fakultete za humanistiko. Na podlagi opravljenega študijskega programa
in glede na različnost strokovnega področja od učnih vsebin študijskega programa
Slovenistika prve stopnje lahko komisija določi dodatne študijske obveznosti v obsegu od 10
do 60 KT, ki jih morajo opraviti pred vpisom v prvi letnik. Obveznosti lahko opravijo na
študijskih programih prve stopnje, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov
pred vpisom v magistrski študijski program.
Po merilih za prehode se kandidatu, ki je končal dodiplomski študijski program prve stopnje v
obsegu 240 KT z istih področij, lahko priznajo obveznosti v obsegu 60 KT in se lahko vpiše v
drugi letnik programa Slovenistika druge stopnje.


smer Literarne vede: zaključen študijski program prve stopnje v obsegu vsaj 180
ETCS s področja slovenistike, primerjalne književnosti, klasične filologije in drugih
humanističnih programov, ki obsegajo vsebine s področja literarnih ved.

Diplomanti študijskih programov prve stopnje (180 KT) z drugih področij naslovijo vloge na
študijsko komisijo Fakultete za humanistiko. Na podlagi opravljenega študijskega programa
in glede na različnost strokovnega področja od učnih vsebin študijskega programa
Slovenistika prve stopnje lahko komisija določi dodatne študijske obveznosti v obsegu od 10
do 60 KT, ki jih morajo opraviti pred vpisom v prvi letnik. Obveznosti lahko opravijo na
študijskih programih prve stopnje, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov
pred vpisom v magistrski študijski program.
Po merilih za prehode se kandidatu, ki je končal dodiplomski študijski program prve stopnje v
obsegu 240 KT z istih področij, lahko priznajo obveznosti v obsegu 60 KT in se lahko vpiše v
drugi letnik programa Slovenistika druge stopnje.
Vpisna mesta za 1. letnik:
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Vpisna mesta/način študija

Redni

Državljani Republike Slovenije in EU

30

Tujci in Slovenci brez slovenskega državljanstva

3

Vzporedni študij in diplomanti

3

Merila za izbiro:


v primeru, da število kandidatov presega število razpoložljivih mest, se jih razvrsti in
izbere glede na uspeh pri študiju prve stopnje:
o povprečna ocena opravljenih izpitov 60% točk
o ocena diplomskega dela 40% točk

Dodatne informacije:
telefon: (05) 3315 237
e-pošta: info.fh@ung.si
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FAKULTETA ZA ZNANOSTI O OKOLJU
Magistrski študijski program druge stopnje Okolje
Trajanje študija:
2 leti
Vpisni pogoji:


zaključen študijski program prve stopnje v obsegu vsaj 180 ETCS s področja
naravoslovnih ved, tehniških ved ali biotehnologije.

Kandidati, ki so zaključili študijski program, ki ne ustreza kriterijem, naslovijo prošnjo za
vpis na študijsko komisijo Fakultete za znanosti o okolju. Glede na usmeritev predhodnega
študija lahko študijska komisija določi dodatne študijske obveznosti v obsegu do največ 60
KT, ki jih morajo kandidati opraviti pred vpisom v prvi letnik. Obveznosti lahko opravijo na
študijskih programih prve stopnje, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov
pred vpisom v magistrski študijski program.
Vpisna mesta za 1. letnik:
Vpisna mesta/način študija

Redni

Državljani Republike Slovenije in EU

30

Tujci in Slovenci brez slovenskega državljanstva

3

Vzporedni študij in diplomanti

3

Merila za izbiro:


v primeru, da število kandidatov presega število razpoložljivih mest, se jih razvrsti in
izbere glede na uspeh pri študiju prve stopnje:
o povprečna ocena opravljenih izpitov 60% točk
o ocena diplomskega dela 40% točk

Dodatne informacije:
tel: (05) 3315 295
e-pošta: info.fzo@ung.si
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POSLOVNO-TEHNIŠKA FAKULTETA
Magistrski študijski program druge stopnje Gospodarski inženiring
Trajanje študija:
2 leti.
Vpisni pogoji:


zaključen študijski program prve stopnje s področja gospodarskega inženiringa,
tehnike, naravoslovja, ekonomije ali organizacije.

Diplomanti študijskih programov prve stopnje (180 KT) z drugih področij naslovijo vloge na
študijsko komisijo Poslovno-tehniške fakultete, ki lahko določi dodatne študijske obveznosti,
ki jih morajo kandidati opraviti pred vpisom v prvi letnik. Te obveznosti se določijo glede na
različnost strokovnega področja izmed učnih vsebin študijskega programa Gospodarskega
inženiringa prve stopnje, in obsegajo od 10 do 60 KT. Kandidati jih lahko opravijo na
študijskih programih prve stopnje, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov
pred vpisom v magistrski študijski program.
Po merilih za prehode se lahko v 2. letnik vpišejo kandidati, ki so končali dodiplomski
študijski program prve stopnje v obsegu 240 KT ali vsaj štiriletni dodiplomski študijski
program s področij tehnike ali gospodarskega inženiringa, ki se jim ob vpisu v študijski
program prizna 60 ECTS točk.
Vpisna mesta za 1. letnik:
Vpisna mesta/način študija

Redni

Državljani Republike Slovenije in EU

30

Tujci in Slovenci brez slovenskega državljanstva

3

Vzporedni študij in diplomanti

3

Vpis po merilih za prehode, 2. letnik

*

* število vpisnih mest na rednem študiju je omejeno s številom vpisnih mest za 1. letnik
Merila za izbiro:


v primeru, da število kandidatov presega število razpoložljivih mest, se jih razvrsti in
izbere glede na uspeh pri študiju prve stopnje:
o povprečna ocena opravljenih izpitov 60% točk
o ocena diplomskega dela 40% točk

Dodatne informacije:
tel: (05) 3315 231
e-pošta: info.ptf@ung.si
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FAKULTETA ZA HUMANISTIKO
Evropski magistrski študijski program druge stopnje Migracije in medkulturni
odnosi (Erasmus Mundus)
Rok za prijavo: Rok za vpis na studijski program II. stopnje European Master in Migration
and Intercultural Relations(Erasmus Mundus) se za samoplačnike začne 15. 3. 2012. Več
informacij: http://www.emmir.org
Trajanje študija:
2 leti
Vpisni pogoji:


zaključen študijski program prve stopnje s področja družboslovja, zgodovine,
kulturologije, pedagogike, prava, ekonomije in novinarstva, s povprečno oceno
najmanj 8.

Zahtevano je predhodno znanje o migracijah, medkulturnih odnosih in empiričnih metodah
raziskovanja, kar študent dokazuje s predložitvijo potrdil o relevantnih modulih, opravljenih
na dodiplomski stopnji. Študentje, katerih materni jezik ni angleščina, in ki na dodiplomski
ravni niso bili vpisani v program, ki se je izvajal v angleškem jeziku, morajo predložiti
dokazilo o poznavanju angleškega jezika.
Vpisna mesta za 1.letnik:
25
Merila za izbiro:


izbor izvede mednarodni konzorcij sodelujočih univerz: Carl von Ossietzky
Universität Oldenburg (Germany), Univerza v Novi Gorici (Slovenia), Ahfad
University for Women (Sudan), Jihočeská Univerzita v Českých Budejovicích (Czech
Republic), Makerere University Kampala (Uganda), Mbarara University of Science
and Technology (Uganda) in Universitet i Stavanger (Norway), na podlagi uspeha na
predhodnem študiju, izkušenj na področju migracij in medkulturnih odnosov,
motivacije in poznavanja jezikov.

Spletna stran z razpisno dokumentacijo in prijavnico: http://www.emmir.org
Dodatne informacije:
telefon: (01) 4706 487
e-pošta: mvah@zrc-sazu.si
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