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Razpis za vpis v študijskem letu 2018/2019 

nekoncesionirani študijski programi druge stopnje 

 

FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE  

 

Magistrski študijski program druge stopnje Fizika in astrofizika 

 

Kraj izvajanja študija: Ajdovščina, Vipavska 11c 

Trajanje študija : 2 leti 

Pogoji za vpis: na magistrski študijski program druge stopnje Fizika in astrofizika se lahko 

vpišejo kandidati in kandidatke, ki so zaključili: 

• študijski program prve stopnje oziroma dosedanji študijski program za pridobitev 

univerzitetne izobrazbe s področja naravoslovnih ved, matematike, računalništva ali 

tehničnih ved; 

• izobraževanje v tujini, enakovredno prej navedenim programom.  

Diplomati, ki so zaključili dodiplomski študijski program z drugih področij, naslovijo prošnjo za 

vpis na študijsko komisijo Fakultete za naravoslovje. Glede na usmeritev predhodnega študija  

študijska komisija odloči o ustreznosti pridobljenih kompetenc ter lahko določi dodatne študijske 

obveznosti, ki jih morajo kandidati opraviti pred vpisom v prvi letnik. Dodatne obveznosti lahko 

opravijo na študijskih programih prve stopnje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v 

magistrski študijski program. 

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 
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študijskega programa. Komisija za študijske zadeve študentom določi manjkajoče obveznosti, ki 

jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu. 

Izvajanje v slovenskem jeziku: da 

Izvajanje v angleškem jeziku: da 

Vpisna mesta za vpis v 1. letnik: 15 na rednem študiju, 5 na izrednem študiju 

Dodatna vpisna mesta za vpis v 1. letnik:  

vpisna mesta za Slovence brez slov. državljanstva ter tujce: 3 na rednem študiju 

Vpisna mesta za vpis v višji letnik: število vpisnih mest na rednem in izrednem študiju je 

omejeno s številom vpisnih mest za 1. letnik 

Dodatna vpisna mesta za vpis v višji 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: 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). 

 

Magistrski študijski program druge stopnje Znanost o materialih 

 

Kraj izvajanja študija: Ajdovščina, Vipavska 11c 

Trajanje študija : 2 leti 

Pogoji za vpis: na magistrski študijski program druge stopnje Znanost o materialih se lahko 

vpišejo kandidati in kandidatke, ki so zaključili: 

• študijski program prve stopnje oziroma dosedanji študijski program za pridobitev 

univerzitetne izobrazbe s področja nnaravoslovno-matematičnih ali tehničnih ved; 

• izobraževanje v tujini, enakovredno prej navedenim programom. 

Diplomati, ki so zaključili dodiplomski študijski program z drugih področij, naslovijo prošnjo za 

vpis na študijsko komisijo Fakultete za naravoslovje. Glede na usmeritev predhodnega študija  

študijska komisija odloči o ustreznosti pridobljenih kompetenc ter lahko določi dodatne študijske 

obveznosti, ki jih morajo kandidati opraviti pred vpisom v prvi letnik. Dodatne obveznosti lahko 

opravijo na študijskih programih prve stopnje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v 

magistrski študijski program. 
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Izvajanje v slovenskem jeziku: da 

Izvajanje v angleškem jeziku: da 

Vpisna mesta za vpis v 1. letnik: 20 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 

Vpisna mesta za vpis v višji letnik: število vpisnih mest na rednem in izrednem študiju je 

omejeno s številom vpisnih mest za 1. letnik 

Dodatna vpisna mesta za vpis v višji 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 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.   

Izvajanje v slovenskem jeziku: ne 

Izvajanje v angleškem jeziku: da 

Vpisna mesta za vpis v 1. letnik: 30 na rednem študiju 
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Dodatne informacije: telefon: (01) 470 64 87, e-pošta: mvah@zrc-sazu.si  

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

Merila za izbiro : izbor izvede mednarodni konzorcij sodelujočih univerz: Carl von Ossietzky 

Universität Oldenburg (Nemčija), Univerza v Novi Gorici, Ahfad University for Women 

(Sudan), Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích (Češka), Mbarara University of Science 

and Technology (Uganda), University of the Witwatersrand v Johannesburgu (Južna Afrika) in 

Universitet i Stavanger (Norveška), 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 

2018/19 je 20. 12. 2017 (razpis za štipendije) oz. 5. 7. 2018 (razpis za samoplačnike). Več 

informacij na spletni strani: www.emmir.org. 

Digitalna humanistika, interdisciplinarni magistrsk i študijski program  

Kraj izvajanja študija: Nova Gorica, Vipavska 13 

Trajanje študija: 2 leti  

Pogoji za vpis:  

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

računalništva in informatike. 

Izvajanje v slovenskem jeziku: da 

Izvajanje v angleškem jeziku: da 

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

Vpisna mesta za vpis v 1. letnik: 20 na rednem študiju, 10 na izrednem študiju 

Dodatna vpisna mesta za vpis v 1. letnik:  

vpisna mesta za Slovence brez slov. državljanstva ter tujce: 4 na rednem študiju, 5 na izrednem 

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%). 
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FAKULTETA ZA ZNANOSTI O OKOLJU  

 

Magistrski študijski program druge stopnje Okolje  

 

Kraj izvajanja študija: Vipava, Glavni trg 8 

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 (ECTS) iz prvega 

študijskega programa. Komisija za študijske zadeve študentom določi manjkajoče obveznosti, ki 

jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu. 
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Izvajanje v slovenskem jeziku: da 

Izvajanje v angleškem jeziku: da 

Vpisna mesta za vpis v 1. letnik: 20 na rednem študiju, 5 na izrednem študiju 

Dodatna vpisna mesta za vpis v 1. letnik:  

vpisna mesta za Slovence brez slov. državljanstva ter tujce: 4 na rednem študiju 

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: telefon: 05 909 97 00, 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, Vipavska 13 

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. 

 

Vsi kandidati morajo opraviti preizkus 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 
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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 razpisanem študijskem programu in uspešno opravijo preizkus 

posebne nadarjenosti. 

Izvajanje v slovenskem jeziku: da 

Izvajanje v angleškem jeziku: da 

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: 2 na rednem študiju 

Vpisna mesta za vpis v višji letnik: število vpisnih mest na rednem in izrednem študiju je 

omejeno s številom vpisnih mest za 1. letnik 

Dodatna vpisna mesta za vpis v višji 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% 
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Postopki in roki za prijavo na razpis in za izvedbo vpisa v podiplomske študijske programe 
 

Postopki in roki za prijavo na razpis in za izvedbo vpisa bodo v rokih in na način, kot ga 

predvideva zakonodaja s področja visokega šolstva. 

Predvideni roki za prijavo 

Vsi programi: 

1. prijavni rok   od 6. februarja do 30. marca 2018 
2. prijavni rok   od 1. maja do 1. julija 2018 
3. prijavni rok       od  1. avgusta do 1. septembra 2018 
prijave do zasedbe mest 26. in 27. september 2018 

 

Tujci se prijavljajo v enakih rokih in postopkih. 

Če bodo po zadnjem prijavnem roku še prosta vpisna mesta, bo visokošolski zavod zbiral prijave 
za vpis še do zasedbe prostih mest, vendar na način, da bo vpis možen najkasneje do 30. 
septembra 2018. Iz upravičenih razlogov, ki jih določi pristojni organ visokošolskega zavoda, pa 
najpozneje do 30. oktobra, če tako na podlagi prošnje kandidata odloči pristojni organ 
visokošolskega zavoda. 

 

 


