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1 Uvod 
1.1 Izberi program  

Na Univerzi v Novi Gorici lahko izbiraš med naslednjimi programi II. stopnje: 

 Fizika II. stopnja 

 Medijske umetnosti in prakse 

 Migracije in medkulturni odnosi (Erasmus Mundus) 

 Slovenistika II. stopnja 

 Okolje II. stopnja 

 Gospodarski inženiring II. stopnja 

Pri izbiri ti lahko pomagajo: 

Informativni dnevi 

Zakaj izbrati Univerzo v Novi Gorici 

1.2 Preveri pogoje vpisa 

Razpis za vpis v študijskem letu 2013/2014 
Za izbran program preglej vpisne pogoje, število prostih mest in merila za izbiro študentov: 

 Fizika II. stopnja 

 Slovenistika 

 Migracije in medkulturni odnosi (Erasmus Mundus) 

 Okolje 

 Gospodarski inženiring 

 Medijske umetnosti in prakse 

Dodatne informacije: 

Stroški študija 

Pogoji za vpis tujcev (kandidatov, ki niso državljani EU) 

Če je potrebno, oddaj prošnjo za vpis na študijsko komisijo fakultete (vlogo je potrebno oddati 

do 31. 8. 2013). 

1.3 Opravi dodatne študijske obveznosti 

V primeru, da ti komisija določi dodatne študijske obveznosti pred vpisom, jih opravi pred 

oddajo vloge za vpis v študijski program. 

Rok je 30. 9. 2013! 

  

http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-aplikativno-naravoslovje/studij/2EF/
http://www.ung.si/sl/studij/visoka-sola-za-umetnost/studij/2MUP/
http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-humanistiko/studij/2MI1/
http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-humanistiko/studij/slovenistika-II-stopnja/
http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-znanosti-o-okolju/studij/2OK/
http://www.ung.si/sl/studij/poslovno-tehniska-fakulteta/studij/2GI01/
http://www.ung.si/sl/studij/informativni-dnevi/
http://www.ung.si/sl/studij/zakaj-ung/
http://www.ung.si/sl/studij/vpis/vpis-II-stopnja/fizika/
http://www.ung.si/sl/studij/vpis/vpis-II-stopnja/slovenistika/
http://www.ung.si/sl/studij/vpis/vpis-II-stopnja/erasmus-mundus/
http://www.ung.si/sl/studij/vpis/vpis-II-stopnja/okolje/
http://www.ung.si/sl/studij/vpis/vpis-II-stopnja/gospodarski-inzeniring/
http://www.ung.si/sl/studij/vpis/vpis-II-stopnja/medijske-umetnosti-in-prakse/
http://www.ung.si/sl/studij/cenik/
http://www.ung.si/sl/studij/vpis/vpis-II-stopnja/vpis-tujcev/


 
 

1.4 Oddaj vlogo za vpis 

Postopki in roki za prijavo: 

Postopki za vse programe (razen programa Medijske umetnosti in prakse in EMMIR) 

Postopki za program Medijske umetnosti in prakse 

V kolikor bodo po prvem prijavnem roku ostala še nezasedena mesta, bomo razpisali mesta v 

drugem prijavnem roku do 20. 9. 2013, postopek in obrazci bodo objavljeni naknadno. 

V primeru, da si izobraževanje opravljal/a v tujini, poglej postopek priznavanja izobraževanja 

pridobljenega v tujini (vlogo je potrebno oddati do 31. 8. 2013). 

Rok prve prijave: 31. 8. 2013 

1.5 Počakaj na rezultate 

O odločitvi glede tvojega vpisa boš pisno obveščen/a. 

Kdaj - predvidoma 20. 9. 2013 

 

1.6 Vpiši se v program 

Vpis opraviš v Študentski pisarni Univerze v Novi Gorici.  

(Univerza v Novi Gorici, Vipavska 13, 5000 Nova Gorica) 

S seboj prinesi: 

 Izpolnjen vpisni list s prilogami 

 Dve fotografiji 

 Potrdilo o plačilu vpisnine in šolnine 

Rok: najkasneje do 30. 9. 2013 

1.7 Začni študij 

Uredi si vse potrebno in uživaj naprej v študentskem življenju. Srečno! 

Pisarne, službe, podpora študentom 

Nastanitev v študentskem domu na Erjavčevi  

Življenje v Novi Gorici in okolici 

Prijava v študentski dom bo možna predvidoma do 10. 8. 2013, točni datumi bodo objavljeni v 

juliju 2013. 

  

http://www.ung.si/sl/studij/vpis/vpis-II-stopnja/postopki-roki-prijava-na-razpis/
http://www.ung.si/sl/studij/vpis/vpis-II-stopnja/postopki-roki-medijske-umetnosti-prakse/
http://www.ung.si/sl/studij/vpis/vpis-II-stopnja/priznavanje-izobrazevanja-v-tujini/
http://www.ung.si/sl/studij/vpis/vpis-II-stopnja/priznavanje-izobrazevanja-v-tujini/
http://www.ung.si/sl/studij/podporne-sluzbe/
http://www.ung.si/sl/studij/studentski-vodnik/studentski-dom-erjavceva/
http://www.ung.si/sl/studij/studentski-vodnik/


 
 

1.8 Dodatne informacije 

Univerza v Novi Gorici 

Študentska pisarna 
Vipavska 13 

SI-5000 Nova Gorica 

E: studentska.pisarna@ung.si 

T: 05 3315 234 

F: 05 3315 376 

Uradne ure: 
9.00 – 11.00 in 13.00 – 15.30 

  

mailto:studentska.pisarna@ung.si


 
 

2 Magistrski študijski program druge stopnje Fizika II. 

stopnje 
 

Kraj izvajanja študija  

Nova Gorica 

Trajanje študija  

2 leti 

Pogoji za vpis 

Zaključen študijski program prve stopnje v obsegu vsaj 180 KT s področja naravoslovnih ved, 

matematike, računalništva, tehničnih ved. 

Diplomati, 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 vpis v 1. letnik  

Vpisna mesta/način študija  Redni  

Državljani Republike Slovenije in EU  30  

Vpisna mesta za Slovence brez slov. državljanstva ter tujce  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  

Fakulteta za aplikativno naravoslovje 

T: +39 0481 545 223, (05) 33 15 234 

E: info.fan@ung.si 

Opis programa in predmetnik 

Spletna stran fakultete  

mailto:info.fan@ung.si
http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-aplikativno-naravoslovje/studij/2EF/
http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-aplikativno-naravoslovje/


 
 

3 Magistrski študijski program druge stopnje 

Slovenistika  
Program ima dve smeri:  

 smer Jezikoslovne vede 
 smer Literarne vede 

Trajanje študija  

2 leti 

Kraj izvajanja študija  

Nova Gorica 

Vpisni pogoji  

Smer Jezikoslovne vede  

Zaključen študijski program prve stopnje v obsegu vsaj 180 KT 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 KT s področja slovenistike, 

primerjalne književnost, 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 vpis 

Vpisna mesta/način študija  Redni  

za 1. letnik  30  

vpisna mesta za Slovence brez slov. državljanstva ter tujce  3  

za 2. letnik po merilih za prehode  *  

* Število razpisanih mest na rednem študiju je omejeno s številom razpisanih 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 (povprečna ocena opravljenih izpitov 60% in ocena 

diplomskega dela 40%). 

Dodatne informacije  

Fakulteta za humanistiko 

T: (05) 331 52 37 

E: info.fh@ung.si 

Opis programa in predmetnik 

Spletna stran fakultete 

  

http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-humanistiko/
mailto:info.fh@ung.si
http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-humanistiko/studij/slovenistika-II-stopnja/
http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-humanistiko/


 
 

4 Evropski magistrski študijski program druge stopnje 

Migracije in medkulturni odnosi (Erasmus Mundus) 
 

Kraj izvajanja študija  

Študij se bo izvajal prvi semester v Oldenburgu (Nemčija), drugi semester v Stavangerju 

(Norveška), tretji in četrti semester pa na eni od sodelujočih univerz, glede na izbor predmetov in 

mentorja za magistrsko delo. 

Trajanje študija  

2 leti  

Pogoji za vpis  

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 vpis v 1.  letnik  

30 na rednem študiju. 

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 Budějovicích (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. 

Rok za prijavo na evropski program Erasmus Mundus Migracije in medkulturni odnosi za leto 

2013/14 je 15. 6. 2013. Več informacij na spletni strani: www.emmir.org. 

Dodatne informacije  

T: (01) 470 64 87 

E: mvah@zrc-sazu.si 

Opis programa in predmetnik 

  

http://www.emmir.org/
mailto:mvah@zrc-sazu.si
http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-humanistiko/studij/2MI1/


 
 

5 Magistrski študijski program druge stopnje Okolje  
 

Kraj izvajanja študija  

Nova Gorica 

Trajanje študija  

2 leti 

Pogoji za vpis  

Zaključen študijski program prve stopnje v obsegu vsaj 180 KT 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 vpis v 1.  letnik  

Vpisna mesta/način študija  Redni  

Državljani Republike Slovenije in EU  30  

Vpisna mesta za Slovence brez slov. državljanstva ter tujce  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 60% in ocena 

diplomskega dela 40%). 

Dodatne informacije  

Fakulteta za znanosti o okolju 
T: +39 0481 545 223, (05) 33 15 234 

E: info.fzo@ung.si 

Opis programa in predmetnik 

Spletna stran fakultete 

  

mailto:info.fzo@ung.si
http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-znanosti-o-okolju/studij/2OK/
http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-znanosti-o-okolju/


 
 

6 Magistrski študijski program druge stopnje 

Gospodarski inženiring  
 

Kraj izvajanja študija  

Nova Gorica 

Trajanje študija  

2 leti 

Pogoji za vpis  

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 

Vpisna mesta/način študija  Redni  

za 1. letnik (za državljane Republike Slovenije in EU)  30  

za 1. letnik (za Slovence brez slov. državljanstva ter tujce)  3  

za 2. letnik po merilih za prehode  *  

* Število razpisanih mest na rednem študiju je omejeno s številom razpisanih 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 (povprečna ocena opravljenih izpitov 60% in ocena 

diplomskega dela 40%). 

Dodatne informacije  

Poslovno-tehniška fakulteta 
T: (05) 331 52 31 

E: info.ptf@ung.si 

Opis programa in predmetnik 

Spletna stran fakultete 

  

mailto:info.ptf@ung.si
http://www.ung.si/sl/studij/poslovno-tehniska-fakulteta/studij/2GI01/
http://www.ung.si/sl/studij/poslovno-tehniska-fakulteta/


 
 

7 Magistrski študijski program druge stopnje Medijske 

umetnosti in prakse 
 

Kraj izvajanja študija  

Gorica 

Študijski moduli  

 Animacija 
 Film 
 Fotografija 
 Novi mediji 
 Scenografski prostori 
 Sodobne umetniške prakse 

Trajanje študija  

2 leti 

Vpisni pogoji  

 Zaključen študijski program prve stopnje v obsegu vsaj 180 ETCS s področja umetnosti in 
družboslovnih ved. 

 Uspešno opravljen preizkus umetniške nadarjenosti. Opravljeni preizkus velja samo za tekoče 
študijsko leto. 

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 Visoke šole za umetnost. Glede na usmeritev 

predhodnega študija lahko študijska komisija določi dodatne študijske obveznosti. Obveznosti 

lahko opravijo na študijskih programih prve stopnje, v programih za izpopolnjevanje ali z 

opravljanjem izpitov. 

Vpisna mesta za vpis v 1.  letnik  

Vpisna mesta/način študija  Redni  

Državljani Republike Slovenije in EU  15  

Vpisna mesta za Slovence brez slov. državljanstva ter tujce  1  

 

  



 
 

Merila za izbiro 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo merila za izbiro naslednja:  

 uspeh pri preizkusu umetniške nadarjenosti: 90% točk  
 uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena opravljenih izpitov): 10% 

Preizkus nadarjenosti: 

1. Mapa:  
o Portfelj z biografijo; 
o Motivacijsko pismo s projektno idejo 

2. Razgovor 

Dodatne informacije  

Visoka šola za umetnost 
GSM: +39 0481 545 223 

T: (05) 331 52 34 

E: info.vsu@ung.si 

Opis programa in predmetnik 

Spletna stran fakultete 

  

mailto:info.vsu@ung.si
http://www.ung.si/sl/studij/visoka-sola-za-umetnost/studij/2MUP/
http://www.ung.si/sl/studij/visoka-sola-za-umetnost/


 
 

8 Stroški študija - programi II. in III. Stopnje 
 

Šolnina za podiplomske študijske programe 2. in 3. stopnje (razen za program »Ekonomika in tehnike 

konservatorstva arhitekturne in krajinske dediščine«) 

Letnik  Magisterij Doktorat  

I.  2.500,00 EUR  4.000,00 EUR  

II.  2.500,00 EUR  4.000,00 EUR  

III.  /  4.000,00 EUR  

Šolnina za podiplomski študijski program “Ekonomika in tehnike konzervatorstva arhitekturne in 

krajinske dediščine” 

Letnik  Magisterij Doktorat  

I.  4.500,00 EUR  4.000,00 EUR  

II.  /  4.000,00 EUR  

III.  /  4.000,00 EUR  

8.1 Stroški vpisa 

Vpisnina  40,00 EUR  

Vpisnina pokriva stroške izdelave študentskih izkaznic in obrazcev, razna potrdila tekom študija, 

druge stroške administrativnih postopkov in svečano ogrinjalo za slovesno podelitev diplom.  

8.2 Izpiti 

Cene pristopov k izpitom 

Pristop  Cena  

Prvi trije pristopi  0,00 EUR  

Četrti pristop  21,00 EUR  

Vsak nadaljnji pristop  Za vsak naslednji pristop se cena poveča za 210,00 EUR.  

 


