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Razpis za vpis v študijskem letu 2017/2018 

v nekoncesionirane študijske programe druge stopnje 

 

FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE 

 

Magistrski študijski program druge stopnje Fizika in astrofizika 

 

Kraj izvajanja študija: Nova Gorica, Ajdovščina 

Trajanje študija: 2 leti 

Pogoji za vpis: zaključen študijski program prve stopnje v obsegu vsaj 180 ECTS ali dodiplomski študijski 

program, sprejet pred 11. 6. 2004, s področja naravoslovnih ved, matematike, računalništva, tehničnih ved. 

Diplomati, ki so zaključili dodiplomski študijski program, sprejet pred 11.6.2004, in diplomanti študijskih 

programov prve stopnje (180 ECTS) z drugih področij naslovijo prošnjo za vpis na študijsko komisijo Fakultete za 

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. 

Po merilih za prehode lahko v 2. letnik programa Fizika in astrofizika preidejo kandidati, ki so končali 4-letni 

univerzitetni dodiplomski študijski program, sprejet pred 11.6.2004, in diplomanti specializacije, sprejete pred 11. 6. 

2004 s področja naravoslovnih ved, matematike, računalništva, tehničnih ved. 

Kandidati, ki so končali 4-letni univerzitetni dodiplomski študijski program, sprejet pred 11.6.2004, ali diplomanti 

specializacije, sprejete pred 11. 6. 2004, z drugih področij, naslovijo vlogo na študijsko komisijo Fakultete za 

naravoslovje. Na podlagi opravljenega študijskega programa in glede na različnost strokovnega področja od učnih 

vsebin študijskega programa Fizika in astrofizika, lahko komisija kandidate sprejme brezpogojno, ali določi dodatne 

obveznosti, ki jih morajo kandidati opraviti pred vpisom. Dodatne obveznosti lahko obsegajo od 10 do 60 ECTS in 

se določijo izmed predmetov študijskega programa Fizika in astrofizika prve stopnje. 

Po merilih za prehode lahko v 2. letnik programa Fizika in astrofizika stopnje preidejo študenti študijskih programov 

druge stopnje s katerihkoli področij, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in ki se 

jim lahko po kriterijih za priznavanje kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih 

obveznosti (ECTS) iz prvega študijskega programa. Komisija za študijske zadeve študentom določi manjkajoče 

obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu. 

Vpisna mesta za vpis v 1. letnik: 15 na rednem študiju 
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Dodatna vpisna mesta za vpis v 1. letnik:  

vpisna mesta za Slovence brez slov. državljanstva ter tujce: 5 na rednem študiju 

Vpisna mesta za vpis v 2. letnik: število vpisnih mest na rednem študiju je omejeno s številom vpisnih mest za 1. 

letnik 

Dodatna vpisna mesta za vpis v 2. letnik:  

vpisna mesta za Slovence brez slov. državljanstva ter tujce: število vpisnih mest na rednem študiju je omejeno s 

številom vpisnih mest za 1. letnik 

Dodatne informacije: telefon: (05) 365 35 00, e-pošta: info.fn@ung.si 

Spletna stran objave: http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-naravoslovje/ 

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). 

 

FAKULTETA ZA ZNANOSTI O OKOLJU 

 

Magistrski študijski program druge stopnje Okolje  

 

Kraj izvajanja študija: Nova Gorica, Vipava 

Trajanje študija: 2 leti 

Pogoji za vpis: zaključen študijski program prve stopnje v obsegu vsaj 180 ECTS ali dodiplomski študijski 

program, sprejet pred 11.6.2004, 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 ECTS. Če komisija določi dodatne študijske obveznosti v obsegu nad 30 ECTS, 

jih morajo kandidati opraviti pred vpisom v prvi letnik. Če je obseg dodatnih študijskih obveznosti do vključno 30 

ECTS, jih morajo kandidati opraviti pred vpisom v drugi 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 lahko v 2. letnik programa Okolje druge stopnje preidejo kandidati, ki so končali 4-letni 

univerzitetni dodiplomski študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in diplomanti specializacije, sprejete pred 11. 

6. 2004, s področja naravoslovnih ved, tehniških ved ali biotehnologije. 

Kandidati, ki so končali 4-letni univerzitetni dodiplomski študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, ali diplomanti 

specializacije, sprejete pred 11. 6. 2004, z drugih področij, naslovijo vlogo na študijsko komisijo Fakultete za 

znanosti o okolju. Kandidati, ki so končali visokošolski strokovni program (»nebolonjski program«) in nadaljevali 

študij na drugem magistrskem programu s področja naravoslovnih ved, tehniških ved ali biotehnologije ter želijo 

preiti v 2. letnik programa Okolje druge stopnje, tudi naslovijo vlogo na študijsko komisijo Fakultete za znanosti o 

okolju glede priznavanja ustreznosti vsebin opravljenih predmetov vsebinam obveznih in izbirnih predmetov v 1. 

letniku programa Okolje druge stopnje.  

Po merilih za prehode lahko v 2. letnik programa Okolje druge stopnje preidejo študenti študijskih programov druge 

stopnje s katerihkoli področij, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in ki se jim 

lahko po kriterijih za priznavanje kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti 
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(ECTS) iz prvega študijskega programa. Komisija za študijske zadeve študentom določi manjkajoče obveznosti, ki 

jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu. 

Vpisna mesta za vpis v 1. letnik: 20 na rednem študiju 

Dodatna vpisna mesta za vpis v 1. letnik:  

vpisna mesta za Slovence brez slov. državljanstva ter tujce: 5 na rednem študiju 

Vpisna mesta za vpis v 2. letnik: število vpisnih mest na rednem študiju je omejeno s številom vpisnih mest za 1. 

letnik 

Dodatna vpisna mesta za vpis v 2. letnik:  

vpisna mesta za Slovence brez slov. državljanstva ter tujce: število vpisnih mest na rednem študiju je omejeno s 

številom vpisnih mest za 1. letnik 

Dodatne informacije: telefon: (05) 331 53 68, e-pošta: info.fzo@ung.si 

Spletna stran objave: http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-znanosti-o-okolju/ 

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). 

 

AKADEMIJA UMETNOSTI 

 

Magistrski študijski program druge stopnje Medijske umetnosti in prakse 

 

Kraj izvajanja študija: Nova Gorica, 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. 

- Uspešno opravljen preizkus umetniške nadarjenosti (portfelj z motivacijskim pismom in razgovor). 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 

naslovijo prošnjo za vpis na študijsko komisijo Akademije umetnosti. 

Glede na usmeritev predhodnega študija lahko študijska komisija določi študentu dodatne študijske obveznosti. 

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

opravljanjem izpitov. 

Po merilih za prehode se lahko direktno v 2. letnik programa Medijske umetnosti in prakse vpišejo kandidati, ki jim 

komisija za študijske zadeve Akademije umetnosti prizna vsaj 42 ECTS točk iz že opravljenih izpitov na drugih 

programih druge stopnje, ki se po vsebini vsaj 70 % ujemajo z vsebinami izpitov na predlaganem študijskem 

programu in uspešno opravijo preizkus posebne nadarjenosti. 

Vpisna mesta za vpis v 1. letnik: 10 na rednem študiju, 5 na izrednem študiju 

Dodatna vpisna mesta za vpis v 1. letnik:  

vpisna mesta za Slovence brez slov. državljanstva ter tujce: 5 na rednem študiju, 2 na izrednem študiju 
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Vpisna mesta za vpis v 2. letnik: število vpisnih mest na rednem in izrednem študiju je omejeno s številom vpisnih 

mest za 1. letnik 

Dodatna vpisna mesta za vpis v 2. letnik:  

vpisna mesta za Slovence brez slov. državljanstva ter tujce: število vpisnih mest na rednem in izrednem študiju je 

omejeno s številom vpisnih mest za 1. letnik 

Dodatne informacije: GSM: (051) 33 67 70; e-pošta: info.au@ung.si 

Spletna stran objave: http://www.ung.si/sl/studij/akademija-umetnosti/ 

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

 uspeh pri preizkusu posebne nadarjenosti: 90% točk  

 uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena opravljenih izpitov): 10% 

 

FAKULTETA ZA HUMANISTIKO 

Magistrski pedagoški študijski program druge stopnje Slovenistika  

Kraj izvajanja študija: Nova Gorica 

Trajanje študija: 2 leti  

Pogoji za vpis:  

Zaključen študijski program prve stopnje v obsegu vsaj 180 ETCS s področja slovenistike ali z drugih strokovnih 

področij, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 10-60 

ECTS: Slovenska književnost 1, 2, 3, Svetovna književnost 1, 2, in Slovenski jezik - Glasoslovje, Morfologija, 

Skladnja, Pomenoslovje, Psiholingvistika. Te obveznosti lahko študentje opravijo z diferencialnimi izpiti pred 

vpisom v magistrski program. 

Po merilih za prehode se kandidatu, ki je končal vsaj štiriletni dodiplomski študijski program, sprejet pred 11. 6. 

2004, s področja slovenistike, priznajo obveznosti v obsegu 60 ECTS in se lahko vpiše v drugi letnik pedagoškega 

programa II. stopnje Slovenistika. O predmetih, ki jih mora opraviti v drugem letniku, odloča študijska komisija 

programa. 

Spletna stran objave: http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-humanistiko/ 

Vpisna mesta za vpis v 1. letnik: 20 na rednem študiju 

Dodatna vpisna mesta za vpis v 1. letnik:  

vpisna mesta za Slovence brez slov. državljanstva ter tujce: 2 na rednem študiju 

Vpisna mesta za 2.letnik: število vpisnih mest na rednem študiju je omejeno s številom vpisnih mest za 1. letnik 

Dodatna vpisna mesta za vpis v 2. letnik:  

vpisna mesta za Slovence brez slov. državljanstva ter tujce: število vpisnih mest na rednem študiju je omejeno s 

številom vpisnih mest za 1. letnik 

Dodatne informacije: telefon: (05) 331 52 37, e-pošta: info.fh@ung.si 

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%). 
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Interdisciplinarni magistrski študijski program druge stopnje Digitalna humanistika 

Kraj izvajanja študija: Nova Gorica 

Trajanje študija: 2 leti  

Pogoji za vpis:  

Zaključen študijski program prve stopnje v obsegu vsaj 180 ECTS s področij humanistike ali računalništva in 

informatike. 

Spletna stran objave: http://www.ung.si/fh 

Vpisna mesta za vpis v 1. letnik: 20 na rednem študiju 

Dodatna vpisna mesta za vpis v 1. letnik:  

vpisna mesta za Slovence brez slov. državljanstva ter tujce: 2 na rednem študiju 

Dodatne informacije: telefon: (05) 331 52 37, e-pošta: info.fh@ung.si 

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 90% in ocena diplomskega dela 10%). 

 

 
Postopki in roki za prijavo na razpis in za izvedbo vpisa za vpis v 1. letnik, 2. letnik in za tujce 

 

Roki za prijave 

1. prijavni rok  od 1. maja do 31. avgusta 2017 

2. prijavni rok  od 1. do 20. septembra 2017 

 

Če bodo po drugem prijavnem roku še prosta vpisna mesta, bo visokošolski zavod zbiral prijave za vpis še do 
zasedbe prostih mest, vendar najkasneje do 30. septembra 2017. 
 
Opozorilo: V kolikor bodo v 1. prijavnem roku zasedena vsa študijska mesta, prijave v 2. prijavnem roku ne 
bodo mogoče!   

Postopki za prijavo na razpis  

 

Kandidati oddajo prijavo za vpis v prvi letnik visokošolskega študija v študijskem letu 2017/2018 v elektronski 
obliki preko spletnega portala eVS. 
 
Če se kandidat prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, se natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja. Kot 
pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana s kvalificiranim digitalnim 
potrdilom v eVŠ do roka, določenega z razpisom.  
 
Če se kandidat prijavlja brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec 
prijave poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga priporočeno poslati po pošti do roka na naslov: 

Univerza v Novi Gorici 
Študentska pisarna 
Vipavska 13 
5000 Nova Gorica 

Kot pravočasna se šteje vloga, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem 
oddanem obrazcu v eVŠ, ter podpisana in priporočeno poslana na Univerzo v Novi Gorici do roka, določenega z 
razpisom.  
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Ne glede na način prijave kandidat pošlje priloge k prijavi priporočeno po pošti ali osebno v skladu z razpisom na 
zgoraj naveden naslov. 

Obvezne priloge: 
 

- potrdilo o zaključku študija prve stopnje 
- potrdilo o opravljenih izpitih z izračunano povprečno oceno študija (brez diplome) 
- potrdilo o oceni diplomskega dela 
- življenjepis 
- utemeljitev vpisa 

 

Priznavanje spričeval, pridobljenih v tujini 

 
Kandidati, ki ob prijavi že imajo spričevala, pridobljena v tujini, skupaj s prijavo pošljejo overjene kopije 
zaključnega spričevala, potrdila o opravljenih izpitih, prevode teh spričeval v slovenski ali angleški jezik in odločbo 
o priznanju oziroma odločbo o nostrifikaciji. 
 
Tisti, ki bodo letos končali šolanje v tujini, morajo pridobiti  odločbo o priznanju pravice do nadaljevanja 
izobraževanja, zato morajo v Študentsko pisarno Univerze v Novi Gorici ob prijavi poslati obvezne priloge. 
Odločbo o priznanju izda pooblaščena oseba univerze. 

Spričevala iz nekdanjih jugoslovanskih republik, pridobljena pred 25. junijem 1991, veljajo brez postopka 
priznavanja. 

Več informacij 

Univerza v Novi Gorici 
Študentska pisarna 
Vipavska 13 
5000 Nova Gorica 
T: +386 5 3315 234 
E: studentska.pisarna@ung.si 
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Zap. 
št. 

Ime priloge 
(slovensko) 

Ime priloge 
(angleško) 

Opis priloge 
(slovensko) 

Opis priloge 
(angleško) 

Ali je 
priloga 

obvezna? 
(da/ne) 

Ali je prilogo 
mogoče oddati 
elektronsko? 

(da/ne) 

Vrsta prijave pri 
kateri se priloga 

prikaže 

Ali je priloga 
vezana na 

priznavanje 
izobraževanja? 
(da/ne/oboje) 

Ali je priloga 
vezana na 
določen 
študijski 
program  

1 

Diploma o 

končanem študiju 1. 

stopnje 
 

First level degree 
(180 ECTS) 

Iz diplome mora biti 

viden visokošolski 

zavod in ime 

študijskega 

programa ter datum 

zaključka študija. 

Legalized copy of 
diploma or 
certificate 

NE* da Vse vrste 
Oboje 

 
 

2 
Potrdilo o 

opravljenih izpitih 
Transcript of 

records 

Povprečna ocena 

vseh izpitov in vaj 

na dodiplomskem 

študiju. Ustrezno 

dokazilo: priloga k 

diplomi, kopija 

indeksa, potrjen 

izpis visokošolskega 

zavoda. 

A transcript of the 
undergraduate 

records (the list of 
all the passed 
exams with 

marks/grades, 
diploma 

supplement) 

NE* da Vse vrste 
Oboje 

 
 

3 

Overjena fotokopija 
originalne diplome 

zaključenega 
študijskega 
programa 

Certified copy of 
the diploma of 

completed study 
programme 

Overjena fotokopija 
originalne diplome 

zaključenega 
študijskega 

programa, s katerim 
se prijavljate za vpis. 

Certified copy of 
the diploma of 

completed study 
programme 

NE* ne Vse vrste 
da 
 

 

4 
Kronološki opis 

izobraževanja, CV 

Cronological 
description of 

your entire 
education, CV 

Potrebno je 
kronološko napisati 

celoten potek 
dosedanjega 

izobraževanja od 
osnovne šole naprej 

in zaposlovanje 

Cronological 
description of 

your entire 
education from 
primary school 
until now and 
employment 

da da Vse vrste oboje  

5 Utemeljitev vpisa 
 

Letter of intent 

Iz utemeljitve vpisa 
mora biti razvidno 

zakaj se odločate za 
vpis v izbran 

študijski program. 

A statement 
explaining why 

you would like to 
enroll in the 

selected study 
programme 

da da Vse vrste ne  
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FAKULTETA ZA HUMANISTIKO 

 

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 

Dodatne informacije: telefon: (01) 470 64 87, e-pošta: mvah@zrc-sazu.si  

Spletna stran objave: http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-humanistiko/ 

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 2017/18 je 20. 12. 

2016 (razpis za štipendije) oz. 5. 7. 2017 (razpis za samoplačnike).  

Več informacij o razpisu in načinu prijave je na spletni strani: www.emmir.org. 

 

 

 


