Spoštovani!
Pred vami je razpis za vpis v magistrske študijske programe 2. stopnje na Univerzi v Ljubljani
za študijsko leto 2011/2012.
Akademije in fakultete Univerze v Ljubljani razvijajo pestro ponudbo magistrskih študijskih
programov, ki so po bolonjski prenovi uvrščeni v drugo stopnjo. Programi predstavljajo
nadgradnjo prvostopenjskih programov na vseh smereh in področjih, ki jih tudi sicer goji naša
univerza na članicah. Poleg tega so na Univerzi v Ljubljani akreditirani tudi interdisciplinarni
magistrski študijski programi (ki jih izvaja in razvija več članic skupaj) ter skupni programi,
ki jih razvijamo in izvajamo z drugimi domačimi in tujimi univerzami.
Razpis vsebuje skupni del z informacijami, pomembnimi za branje razpisa ter za razumevanje
postopkov pri prijavi in vpisu, in posebni del, kjer so akreditirani magistrski študijski
programi razvrščeni po članicah, ki jih izvajajo. Naslovi članic, kjer je mogoče pridobiti
dodatne informacije ter obrazce za prijavo, so objavljeni v razpisu.
Vsak program vsebuje osnovne podatke: ime programa, morebitne smeri, trajanje programa,
vpisne pogoje in morebitne omejitve za izvajanje (minimalno število vpisanih kandidatov za
izvedbo prvega letnika v študijskem letu 2011/12). Pri programih, ki v vpisnih pogojih
vsebujejo še preizkuse posebnih nadarjenosti, so kandidati nanje posebej opozorjeni. Poleg
tega razpis pri posameznih programih vsebuje tudi druge podatke ali napotke, ki so pomembni
za kandidate.
Vse ostale in dodatne informacije je v zvezi s prijavo in vpisom v posamezen program
mogoče pridobiti na
posamezni članici.

SKUPNI DEL RAZPISA
1. PRIJAVA ZA VPIS
Kandidati za vpis v razpisane študijske programe se za vpis prijavljajo neposredno na članicah
Univerze v Ljubljani (fakultete in akademije), ki so navedene ob posameznem programu.
Naslovi članic so skupaj z razpisanimi programi objavljeni v drugem delu razpisa, skupaj s
telefonskimi številkami in spletnim naslovom vsake akademije in fakultete. Kandidati
dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev priložijo prijavi oziroma naknadno, v skladu s
pozivom ali dogovorom na akademiji ali fakulteti. Prijavni obrazci so na voljo na članicah.
Rok za oddajo prijav je od 1. junija 2011 do 10. septembra 2011, razen če ni za
posamezen študijski program določeno drugače. V tem primeru je treba upoštevati rok,
ki je zapisan pri konkretnem študijskem programu.
Rok za oddajo prijav za študijski program Kvantitativne finance in aktuarstvo
Ekonomske fakultete je od 1. julija 2011do 19. septembra 2011.
Po tem roku so mogoče samo še prijave na študijske programe, kjer razpisana mesta še niso
zapolnjena in sicer do zapolnitve razpisanega števila vpisnih mest. O prejetem številu prijav
naj se kandidati pravočasno pozanimajte na članici.
V skladu s 47. členom veljavnega Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem
šolstvu se vpis v magistrske študijske programe opravi do 30. septembra 2011, iz upravičenih
razlogov, o katerih odloči pristojni organ visokošolskega zavoda, pa najpozneje do 30.
oktobra 2011. Podrobnejši datumi vpisa v programe bodo objavljeni na spletnih straneh
članic.
2. IZBOR KANDIDATOV
V primeru, kadar je prijavljenih kandidatov več, kot je število razpisanih mest, akademija ali
fakulteta o izbiri prijavljenih kandidatov odloča glede na merila, ki so opredeljena pri
posameznem programu.
Kadar je pogoj za vpis v program tudi preizkus posebnih nadarjenosti, je rok za prijavo na
študijski program praviloma krajši, prijavljene kandidate pa članica o preizkusu in datumu
opravljanja preizkusa pravočasno obvesti. Cena preizkusa je opredeljena v Ceniku storitev za
študente.
Kadar članica odloči, da mora kandidat zaradi različnosti strokovnega področja opravljene
izobrazbe v primerjavi s programom, na katerega se prijavlja, opraviti dodatne izpite,
kandidate posebej opozarjamo, da je treba te izpite opraviti pred vpisom v študijski program.
3. VPIS V VIŠJE LETNIKE, PREHODI MED PROGRAMI, VZPOREDNI VPIS
V višje letnike magistrskih študijskih programov druge stopnje se kandidati ob izpolnjevanju
vpisnih pogojev lahko vključujejo tudi po merilih za prehode med programi. O pogojih in
postopku se kandidati pozanimajo na posamezni članici na naslovu, ki je naveden ob imenu
posamezne članice univerze. Informacije o merilih za prehode med programi so del študijskih
programov, ki so v obliki zbornikov objavljeni na spletnih straneh članic UL.

Kandidati, ki želijo na UL študirati vzporedno na dveh študijskih programih, morajo
izpolnjevati pogoje, ki jih določa Statut UL za vzporedni študij. Za te kandidate veljajo isti
roki za prijavo in vpis.
4. ŠOLNINE
Šolnine za izredni študij v magistrskih študijskih programih druge stopnje, šolnine za tujce, ki
niso državljani držav članic EU, ter šolnine za redni študij za vse kandidate, ki že imajo
predhodno pridobljeno stopnjo izobrazbe, ki je po veljavnem Zakonu o visokem šolstvu
enakovredna izobrazbi, ki se jo pridobi po zaključenem magistrskem študijskem programu
druge stopnje, so objavljene v Ceniku storitev za študente.
5. KANDIDATI S TUJIMI LISTINAMI O IZOBRAŽEVANJU
Kandidati, ki se za vpis prijavljajo s tujimi listinami o izobraževanju, morajo zaradi
ugotavljanja izpolnjevanja vpisnih pogojev vložiti zahtevo za priznanje tujega izobraževanja.
Informacije o postopkih priznavanja izobraževanja ter obrazci in navodila so dosegljivi na
spletnih straneh.
Več informacij za tujce: brošura za tujce v angl
6. PRIZNANJE ZNANJ IN SPRETNOSTI, PRIDOBLJENIH PRED VPISOM V
PROGRAM
Po vpisu v magistrski študijski program lahko študent na ustrezni komisiji članice zaprosi za
priznanje znanj in spretnosti, ki jih je z relevantnih področij za študij že pridobil v drugih
okoljih. Postopke in način priznavanja določa Pravilnik o postopku in merilih za priznavanje
neformalno pridobljenega znanja in spretnosti, ki ga je sprejel Senat Univerze v Ljubljani.

INFORMATIVNI DNEVI PO ČLANICAH ZA 2. STOPNJO

ČLANICE

AGRFT

DATUM

URA

PROGRAMI 2. stopnje

12.00 - 13.00

Filmsko in televizijsko ustvarjanje
- smer Filmska režija
- smer Televizijska režija
- smer Scenaristika
- smer Montaža

9.6.2011
15.00 - 16.00

Oblike govora
- smer Oblikovanje govorjenih besedil
- smer Govorno sporočanje

KJE?

AGRFT
Nazorjeva ul. 3
Ljubljana

Scensko oblikovanje
- smer Kostumografija

7.6.2011

15.00

Strukturna in funkcionalna biologija

Odd. za biologijo,Večna pot 111,
prostor: B1, Ljubljana

7.6.2011

16.00

Ekologija in biodiverziteta

Odd. za biologijo,Večna pot 111,
prostor: B1, Ljubljana

5.5.2011

17.00

Lesarstvo (smer: Trajnostna raba lesa)

Odd. za Lesarstvo, Rožna dolina,
c. VIII/34, Velika predavalnica,
Ljubljana

13.6.2011

12.00

Gozdarstvo in upravljanje gozdnih
ekosistemov (smer: Ohranjanje narave,
rekreacija in turizem v gozdnem
prostoru)

Odd. za gozdarstvo; Večna pot
83, prostor: G6, Ljubljana

8.6.2011

12.00

Živilstvo, Prehrana

3.6.2011

9.00

Mikrobiologija

16.5.2011

14.00

Znanost o živalih

Odd. za zootehniko; Groblje 3,
Viteška dvorana, Domžale

16.5.2011

14.00

Ekonomika naravnih virov (izredni)

Odd. za zootehniko; Groblje 3,
Viteška dvorana, Domžale

20.5.2011

11.00

Ekonomika naravnih virov (izredni)

Odd. za zootehniko; Groblje 3,
prostor: Ro-3, Domžale

20.5.2011

11.00

Znanost o živalih

Odd. za zootehniko; Groblje 3,
prostor: Ro-3, Domžale

7.6.2011

10.00

Krajinska arhitektura (smer: Krajinsko
oblikovanje)

10.6.2011

12.00

Agronomija

10.6.2011

12.00

Hortikultura

10.6.2011

12.00

Sadjarstvo - mednarodni skupni
program

6.6.2011

13.00

Biotehnologija (smer: Splošna
biotehnologija)

EF

14.6.2011

17.00

vsi programi 2. stopnje

FDV

13.6.2011

12.00
17.00

vsi programi 2. stopnje

BF

Odd. za živilstvo; Jamnikarjeva
101, prostor: Ž1, Ljubljana
Odd. za živilstvo; Jamnikarjeva
101, prostor: Ž1,Ljubljana

Odd. za krajinsko arhitekturo;
Jamnikarjeva 101, prostor: P2,
Ljubljana
Odd. za agronomijo;
Jamnikarjeva 101, prostor: A4,
Ljubljana
Odd. za agronomijo;
Jamnikarjeva 101, prostor: A4,
Ljubljana
Odd. za agronomijo;
Jamnikarjeva 101, prostor: A4,
Ljubljana
Jamnikarjeva 101, prostor: D1,
Ljubljana
EF
Kardeljeva pl. 17, Ljubljana
FDV
Kardeljeva pl. 5, Ljubljana

FFA

8.6.2011

16.00

Industrijska farmacija
Laboratorijska biomedicina

FGG

16.6.2011

16.00

vsi programi 2. stopnje

FKKT

8.6.2011

17.00

Tehniška varnost

14.6.2011

10.00
17.00

Matematika
Finančna matematika

2.6.2011

14.15

Fizika
Pedagoška fizika
Medicinska fizika
Jedrska tehnika

FPP

10.6.2011

17.00

Pomorstvo
Promet

FRI

7.6.2011
21.6.2011

16.00

Računalništvo in informatika

FSD

13.5.2011

16.00

vsi programi 2. stopnje

FS

14.6.2011

15.00

Strojništvo - Razvojno raziskovalni
program

FU

2.6.2011

16.30

vsi programi 2. stopnje

FF

3.6.2011

15.00

vsi programi 2. stopnje

FMF

Geologija
Geotehnologija
NTF

10.6.2011

12.00
Grafične in interaktivne komunikacije
Načrtovanje tekstilij in oblačil
Oblikovanje tekstilij in oblačil

9.6.2011
17.6.2011

16.00

vsi programi 2. stopnje

13.6.2011

16.00

Kognitivna znanost

16.6.2011

16.00

vsi programi 2. stopnje

2.6.2011

16.00

vsi programi 2. stopnje

9.6.2011

14.00

vsi programi 2. stopnje

10.6.2011

15.00

Radiološka tehnologija
Zdravstvenga nega

PEF

PF

TEOF

ZF

FFA
Aškerčeva c. 7, predavalnica P1,
Ljubljana
FGG
Jamova ul. 2, Ljubljana
FKKT
Aškerčeva c.5/visoko pritličje,
predavalnica 223, Ljubljana
FMF
Jadranska ul. 21/II,
predavalnica 2.01, Ljubljana
FMF
Jadranska ul. 19,
predavalnica F-2, Ljubljana
FPP
Pot pomorščakov 4, amfiteater,
Portorož
FRI
Tržaška c. 25, Ljubljana
FSD
Topniška ul. 31, Ljubljana
FS
Aškerčeva c. 6, predavalnica V/2,
Ljubljana
FU
Gosarjeva ul. 5, Ljubljana
FF
Aškerčeva c. 2, Ljubljana
NTF - Oddelek za geologijo,
Privoz 11, Ljubljana
NTF - Oddelek za geotehnologijo
in rudarstvo, Aškerčeva c. 12,
Ljubljana
NTF - Oddelek za tekstilstvo
Snežniška ul. 5,
predavalnica P-1, Ljubljana
PEF
Kardeljeva pl. 16, Ljubljana
Univerza v Ljubljani, Kongresni
trg 12, Zbornična dvorana/1.
nadstropje, levo, Ljubljana
PF
Poljanski nasip 2, Zlata
predavalnica, Ljubljana
TEOF
Poljanska c. 4, Ljubljana
TEOF Enota Maribor
Slovenska ulica 17, Maribor
ZF
Zdravstvena pot 5, Ljubljana

1. AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO
Nazorjeva 3, 1000 Ljubljana,
Tel.: 01/251 04 12, 01/251 95 80
www.agrft.uni-lj.si

Magistrski študijski programi 2. stopnje:





Filmsko in televizijsko ustvarjanje
- Filmska režija,
- Televizijska režija,
- Montaža,
- Scenaristika
Oblike govora
- Oblikovanje govornih besedil
- Govorno sporočanje
Scensko oblikovanje
- Kostomugrafija

I. Magistrski študijski program 2. stopnje:


Filmsko in televizijsko ustvarjanje

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji: V program se lahko vpiše kandidat, ki je uspešno opravil preizkus posebne
nadarjenosti za drugostopenjski magistrski umetniški študij filmskega in televizijskega
ustvarjanja, ob opravljanju preizkusa predložil načrt (dispozicijo) magistrskega umetniškega
dela in dokazal ustrezne psihofizične sposobnosti ter končal:
a) katerikoli študijski program prve stopnje;
b) visokošolski strokovni študijski program po starem programu, če kandidat pred vpisom
opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 10-60 KT,
kandidati morajo obveznosti na lastne stroške opraviti pred vpisom v magistrski študij;
V program se lahko vpiše tudi kandidat, ki je končal enakovredno izobraževanje, kot je
navedeno v točkah a) in b) v tujini in je uspešno opravil preizkus posebne nadarjenosti za
drugostopenjski magistrski umetniški študij filmskega in televizijskega ustvarjanja na UL
AGRFT, dokazal ustrezne psihofizične sposobnosti in ob opravljanju preizkusa predložil
načrt (dispozicijo) magistrskega umetniškega dela.
Načrt (dispozicija) magistrskega umetniškega dela je pisna naloga, ki predstavi ključna
ustvarjalska in vsebinska izhodišča za magistrsko umetniško delo, ki ga študent želi ustvariti
v okviru drugostopenjskega magistrskega študija filmskega in televizijskega ustvarjanja.
Vsebovati mora navedbo smeri študija in naloge, ki bi jih pri magistrskem umetniškem delu
opravil kandidat. Načrt mora obsegati najmanj 5000 znakov, lahko pa vsebuje tudi pisne,
slikovne ali avdiovizualne priloge.
Kandidati dokažejo psihofizične sposobnosti s splošnim zdravniškim spričevalom in
specialističnima izvidoma za vid in sluh.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa in bo preizkus posebne nadarjenosti opravilo več
kandidatov, kot je vpisnih mest, bodo kandidati izbrani glede na:
uspeh pri preizkusu posebne nadarjenosti in psihofizičnih sposobnosti
ocena načrta (dispozicije) magistrskega umetniškega dela
povprečna skupna ocena prvostopenjskega študija
ocena diplomskega dela prvostopenjskega študija (v kolikor program študij, ki ga je
opravil kandidat, ne obsega diplomskega dela, tudi v tej rubriki šteje povprečna skupna
ocena prvostopenjskega študija)

80% točk
15% točk
2,5% točk
2,5% točk

Kandidati dokažejo psihofizične sposobnosti s splošnim zdravniškim spričevalom in
specialističnima izvidoma za vid in sluh.
Tujci morajo pred opravljanjem preizkusa posebne nadarjenosti z javno veljavno
listino izkazati znanje slovenskega jezika.
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo

II. Magistrski študijski program 2. stopnje:


Oblike govora

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji: V program se lahko vpiše, kdor je končal:
a) študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij (umetnosti, humanistike ali
družboslovje)
b) študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, če je pred vpisom opravil
študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija; te obveznosti se določijo
glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk,
kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na prvi stopnji, v programih za
izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v drugostopenjski študijski program.
Vsi kandidati morajo opraviti sprejemni izpit v obliki pogovora s področja jezikovne in kulturne
razgledanosti.
Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa in bo preizkus opravilo več kandidatov, kot je prostih
mest, bodo kandidati izbrani glede na:
Uspeh pri preizkusu posebne nadarjenosti in psihofizičnih sposobnosti
Študijsko povprečje ocen na prvi stopnji

90%
10%

Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo

III. Magistrski študijski program 2. stopnje:


Scensko oblikovanje

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji: V program se lahko vpiše, kdor je končal:
a.) Študijski program prve stopnje na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo,
Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, Naravoslovnotehniški fakulteti –
oddelek za oblikovanje tekstilij, fakulteti za arhitekturo ali drug ustrezen visokošolski
umetniški program 1. stopnje.
b.) Študijski program prve stopnje z drugih humanističnih ali družboslovnih področij, če je
pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija, te
obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do
največ 60 kreditnih točk. Kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na prvi stopnji,
v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v
drugostopenjski študijski program.
c.) Kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.

Vsi kandidati morajo opraviti sprejemni izpit umetniške nadarjenosti v obliki razgovora, na
katerem kandidat predstavi okvirno temo magistrskega dela in predloži portfolijo dotedanjega
dela.
uspeh pri preizkusu posebne nadarjenosti in psihofizičnih sposobnosti
povprečna skupna ocena prvostopenjskega študija
ocena diplomskega dela prvostopenjskega študija (v kolikor program študij, ki ga je
opravil kandidat, ne obsega diplomskega dela, tudi v tej rubriki šteje povprečna skupna
ocena prvostopenjskega študija)

90% točk
5% točk
5% točk

Kandidati oddajo prijave za vpis in dokazila o izpolnjevanju pogojev do 1. septembra 2011
za vse programe. V prijavi obvezno navedejo tudi smer študija. O točnem datumu preizkusov
in ceni preizkusa oz. sprejemnega izpita bodo kandidati obveščeni najkasneje 7 dni pred
preizkusom oz. sprejemnim izpitom.
Tujci morajo za razpisane programe pred opravljanjem preizkusa posebne nadarjenosti z
javno veljavno listino izkazati znanje slovenskega jezika.
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo

2. BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana,
tel.: 01/320 30 00
Več informacij na: www.bf.uni-lj.si

Magistrski študijski programi 2. stopnje:















Ekologija in biodiverziteta
Strukturna in funkcionalna biologija
Biotehnologija (smer: Splošna biotehnologija)
Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov (smer: Ohranjanje narave, rekreacija
in turizem v gozdnem prostoru)
Agronomija
Hortikultura
Znanost o živalih
Krajinska arhitektura (smer: Krajinsko oblikovanje)
Lesarstvo (smer: Trajnostna raba lesa)
Mikrobiologija
Živilstvo
Sadjarstvo
Ekonomika naravnih virov
Prehrana (vpis v 2. letnik po merilih za prehode)

I. Magistrski študijski program 2. stopnje:


Ekologija in biodiverziteta

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji: V magistrski študijski program Ekologija in biodiverziteta se lahko vpišejo
kandidati, ki so zaključili:
a) univerzitetni študijski program prve stopnje s področja biologije v obsegu 180 kreditnih
točk na fakultetah v Sloveniji ali v tujini;
b) univerzitetni študijski program prve stopnje ostalih področij fakultet iz Slovenije ali tujine,
če dodatno opravijo 10 - 60 kreditnih točk iz nabora predmetov univerzitetnega
študijskega programa prve stopnje Biologija; te obveznosti se določijo glede na različnost
strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna študijska
komisija, kandidat mora te dodatne izpite opraviti pred vpisom v magistrski študij:
- diplomanti primerljivih študijskih programov s področij ved o življenju opravijo predmete
iz nabora obveznih strokovnih predmetov,
- diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov opravijo
predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov in
- diplomanti vseh ostalih študijskih področij, ki nimajo primerljivega obsega temeljnih in
strokovnih predmetov, se jim dodatne obveznosti določijo iz nabora obveznih temeljnih
in obveznih strokovnih predmetov;
c) star ali nov visokošolski strokovni študijski program s področja biologije v obsegu 180
kreditnih točk na fakultetah v Sloveniji ali v tujini;
d) star ali nov visokošolski strokovni študijski program ostalih področij fakultet iz Slovenije ali
tujine, če dodatno opravijo 10 - 60 kreditnih točk iz nabora predmetov univerzitetnega
študijskega programa prve stopnje Biologija; te obveznosti se določijo glede na različnost
strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna študijska
komisija, kandidat mora te dodatne izpite opraviti pred vpisom v magistrski študij:
- diplomanti primerljivih študijskih programov s področij ved o življenju opravijo predmete
iz nabora obveznih strokovnih predmetov,
- diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov opravijo
predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov in

- diplomanti vseh ostalih študijskih področij, ki nimajo primerljivega obsega temeljnih in
strokovnih predmetov, se jim dodatne obveznosti določijo iz nabora obveznih temeljnih
in obveznih strokovnih predmetov.
V primeru omejitve vpisa veljajo naslednja merila izbora:
kandidati iz točke a.)
- na osnovi povprečja ocen na programu I. stopnje
kandidati iz točke b.)
- 50%: na osnovi povprečja ocen na programu I. stopnje
- 50%: na osnovi povprečja ocen dodatnih izpitov
kandidati iz točke c.)
- na osnovi povprečja ocen na programu I. stopnje
kandidati iz točke d.)
- 50%: na osnovi povprečja ocen na programu I. stopnje
- 50%: na osnovi povprečja ocen dodatnih izpitov
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo; študijski program se bo izvajal, če bo vanj vpisanih
najmanj 15 kandidatov

II. Magistrski študijski program 2. stopnje:


Strukturna in funkcionalna biologija

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji: V magistrski študijski program Strukturna in funkcionalna biologija se lahko
vpišejo kandidati, ki so zaključili:
a) univerzitetni študijski program prve stopnje s področja biologije, če so končali program v
obsegu 180 kreditnih točk po ECTS ali primerljivi študijski program prve stopnje Biologije na
drugi univerzi v Sloveniji ali tujini.
b) univerzitetni študijski program prve stopnje ostalih področij fakultet iz Slovenije ali tujine,
če dodatno opravi 10 - 60 kreditnih točk po ECTS izmed predmetov univerzitetnega
študijskega programa prve stopnje Biologija. Za vsakega kandidata pristojna študijska
komisija določi individualni premostitveni program v obsegu od 10 do 60 kreditnih točk po
ECTS. Obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih kandidati lahko
opravijo med študijem na prvi stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski
študij. In sicer: a) diplomanti primerljivih študijskih programov s področij ved o življenju
opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov, b) diplomanti študijskih
programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov opravijo predmete iz nabora
obveznih strokovnih predmetov in c) diplomanti vseh ostalih študijskih področji, ki nimajo
primerljivega nabora temeljnih in strokovnih predmetov, opravijo dodatne obveznosti
opredeljene s kreditnimi točkami po ECTS, ki se jim določijo iz nabora obveznih temeljnih in
obveznih strokovnih predmetov.
c) študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred ali po 11. 6. 2004
s področja biologije, če je končal program v obsegu 180 kreditnih točk po ECTS ali primerljivi
visokošolski strokovni študijski navedenih strokovnih področij prve stopnje na drugi univerzi.
d) kdor je končal študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred ali
po 11. 6. 2004 z drugih strokovnih področij. Za vsakega kandidata pristojna študijska
komisija določi individualni premostitveni program v obsegu od 10 do 60 kreditnih točk po
ECTS. Obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih kandidati lahko
opravijo med študijem na 1. stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij.

In sicer: a) diplomanti primerljivih študijskih programov s področij ved o življenju potem opravi
predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov, b) diplomanti študijskih programov s
primerljivim obsegom temeljnih predmetov potem opravi predmete iz nabora obveznih
strokovnih predmetov in c) diplomanti vseh ostalih študijskih področji, ki nimajo primerljivega
nabora temeljnih in strokovnih predmetov, potem se mu dodatne kreditne točke po ECTS
določijo iz nabora obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov.
V primeru omejitve vpisa veljajo naslednja merila izbora:
kandidati iz točke a.)
- na osnovi povprečja ocen na programu I. stopnje
kandidati iz točke b.)
- 50%: na osnovi povprečja ocen na programu I. stopnje
- 50%: na osnovi povprečja ocen dodatnih izpitov
kandidati iz točke c.)
- na osnovi povprečja ocen na programu I. stopnje
kandidati iz točke d.)
- 50%: na osnovi povprečja ocen na programu I. stopnje
- 50%: na osnovi povprečja ocen dodatnih izpitov
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo; študijski program se bo izvajal, če bo vanj vpisanih
najmanj 15 kandidatov

III. Magistrski študijski program 2. stopnje


Biotehnologija
smer: Splošna biotehnologija

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji: V magistrski študijski program Biotehnologija se lahko vpišejo kandidati, ki so
zaključili:
a) študijski program prve stopnje s področja biotehnologije v obsegu 180 kreditnih točk, ki se
izvaja na fakultetah v Sloveniji ali v tujini;
b) študijski program prve stopnje ostalih področij fakultet iz Slovenije ali tujine, če dodatno
opravijo 10 - 60 kreditnih točk iz nabora predmetov univerzitetnega študijskega programa
prve stopnje Biotehnologija; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega
področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna študijska komisija,
kandidat mora te dodatne izpite opraviti pred vpisom v magistrski študij:
- diplomanti primerljivih študijskih programov s področij biotehniških ved opravijo
predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov,
- diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov opravijo
predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov in
- diplomanti vseh ostalih študijskih področij, ki nimajo primerljivega obsega temeljnih in
strokovnih predmetov, se jim dodatne obveznosti določijo iz nabora obveznih temeljnih
in obveznih strokovnih predmetov;
c) star visokošolski strokovni študijski program s področja biotehnologije, ki se izvaja na
fakultetah v Sloveniji ali v tujini;
d) star visokošolski strokovni študijski program ostalih področij fakultet iz Slovenije ali tujine,
če dodatno opravijo 10 - 60 kreditnih točk iz nabora predmetov univerzitetnega
študijskega programa prve stopnje Biotehnologija; te obveznosti se določijo glede na
različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna
študijska komisija, kandidat mora te dodatne izpite opraviti pred vpisom v magistrski
študij:

- diplomanti primerljivih študijskih programov s področij biotehniških ved opravijo
predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov,
- diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov opravijo
predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov in
- diplomanti vseh ostalih študijskih področij, ki nimajo primerljivega obsega temeljnih in
strokovnih predmetov, se jim dodatne obveznosti določijo iz nabora obveznih temeljnih
in obveznih strokovnih predmetov.
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program v primeru omejitve vpisa se upoštevajo
naslednja merila:
kandidate iz točk (a) in (c) se izbira na podlagi povprečne ocene opravljenih izpitov,
kandidate iz točke (b) in (d) se izbira na podlagi povprečne ocene opravljenih izpitov
študija 1. stopnje in izpitov, ki so pogoj za vpis. Prednost imajo kandidati, ki imajo
zbranih večje število kreditnih točk po ECTS iz nabora predmetov: Matematika,
Kemija, Biologija, Fizika. Pri kandidatih z enakim številom kreditnih točkami po ECTS
iz prejšnjega stavka se bo upošteval uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena
izpitov).
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo; študijski program se bo izvajal, če bo vanj vpisanih
najmanj 15 kandidatov

IV. Magistrski študijski program 2. stopnje:


Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov
smer: Ohranjanje narave, rekreacija in turizem v gozdnem prostoru

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji: V magistrski študijski program Gozdarstvo in upravljanje gozdnih
ekosistemov se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili:
a) univerzitetni študijski program prve stopnje Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri ali
primerljiv študijski program prve stopnje s področja gozdarstva v obsegu 180 kreditnih
točk, ki se izvaja na fakultetah v Sloveniji ali v tujini;
b) univerzitetni študijski program prve stopnje ostalih področij fakultet iz Slovenije ali tujine,
če dodatno opravijo 10 - 60 kreditnih točk iz nabora predmetov univerzitetnega
študijskega programa prve stopnje Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri; te obveznosti se
določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej
določi pristojna študijska komisija, kandidat mora te dodatne izpite opraviti pred vpisom v
magistrski študij:
- diplomanti primerljivih študijskih programov s področij ved o življenju opravijo predmete
iz nabora obveznih strokovnih predmetov,
- diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov
(matematika, kvantitativne metode, statistika, kemija, geologija, meteorologija ali fizika,
botanika ali fitocenologija) opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov
in
- diplomanti vseh ostalih študijskih področij, ki nimajo primerljivega obsega temeljnih in
strokovnih predmetov, se jim dodatne obveznosti določijo iz nabora obveznih temeljnih
in obveznih strokovnih predmetov;
c) visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Gozdarstvo ali star visokošolski
strokovni študijski program Gozdarstvo in gospodarjenje z gozdnimi viri ali primerljiv
visokošolski strokovni študijski program s področja gozdarstva, ki se izvaja na fakultetah v
Sloveniji ali v tujini;

d) visokošolski strokovni študijski program prve stopnje ali star visokošolski strokovni
študijski program ostalih področij fakultet iz Slovenije ali tujine, če dodatno opravijo 10 60 kreditnih točk iz nabora predmetov obeh prvostopenjskih študijskih programov
(Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri, Gozdarstvo); te obveznosti se določijo glede na
različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna
študijska komisija, kandidat mora te dodatne izpite opraviti pred vpisom v magistrski
študij:
- diplomanti primerljivih študijskih programov s področij ved o življenju opravijo predmete
iz nabora obveznih strokovnih predmetov,
- diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov
(matematika, kvantitativne metode, statistika, kemija, geologija, meteorologija ali fizika,
botanika ali fitocenologija) opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov
in
- diplomanti vseh ostalih študijskih področij, ki nimajo primerljivega obsega temeljnih in
strokovnih predmetov, se jim dodatne obveznosti določijo iz nabora obveznih temeljnih
in obveznih strokovnih predmetov.
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program v primeru omejitve vpisa se upoštevajo
naslednja merila:
kandidate iz točk (a) in (b) se izbira na podlagi ocen opravljenih izpitov, in sicer pri
kandidatih iz točke (a) se upošteva povprečna ocena izpitov študija prve stopnje, pri
kandidatih iz točke (b) pa povprečna ocena izpitov študija prve stopnje in izpitov, ki so
pogoj za vpis,
kandidate iz točk (c) in (d) se izbira na podlagi ocen opravljenih izpitov, in sicer pri
kandidatih iz točke (c) se upošteva povprečna ocena izpitov študija prve stopnje, pri
kandidatih iz točke (d) pa povprečna ocena izpitov študija prve stopnje in izpitov, ki so
pogoj za vpis. Prednost imajo tisti kandidati, ki imajo zbranih večje število kreditnih
točk po ECTS iz nabora predmetov: Matematika, Kemija, Botanika ali Fitocenologija,
Geologija, Meteorologija ali Fizika. Pri kandidatih z enakim številom kreditnih točk po
ECTS iz prejšnjega stavka se bo upošteval uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna
ocena izpitov),
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo; študijski program se bo izvajal, če bo vanj vpisanih
najmanj 15 kandidatov

V. Magistrski študijski program 2. stopnje:


Agronomija

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji: V magistrski študijski program Agronomija se lahko vpišejo kandidati, ki so
zaključili:
a) univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program prve stopnje s področja ved o
življenju oz. biotehniških ved v obsegu 180 kreditnih točk, ki se izvaja na Biotehniški
fakulteti ali na drugih fakultetah v Sloveniji ali v tujini;
b) univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program prve stopnje ostalih področij
fakultet iz Slovenije ali tujine, ki obsegajo vsaj 180 kreditnih točk, če dodatno opravijo 10 60 kreditnih točk iz nabora predmetov univerzitetnega študijskega programa prve stopnje
Kmetijstvo - agronomija; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega
področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna študijska komisija,
kandidat mora te dodatne izpite opraviti pred vpisom v magistrski študij;
c) star visokošolski strokovni študijski program s področja ved o življenju oz. biotehniških
ved, ki se izvaja na Biotehniški fakulteti ali na drugih fakultetah v Sloveniji ali v tujini;

d) star visokošolski strokovni študijski program ostalih področij fakultet iz Slovenije ali tujine,
če dodatno opravijo 10 - 60 kreditnih točk iz nabora predmetov univerzitetnega
študijskega programa prve stopnje Kmetijstvo - agronomija; te obveznosti se določijo
glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi
pristojna študijska komisija, kandidat mora te dodatne izpite opraviti pred vpisom v
magistrski študij.
V primeru omejitve vpisa bodo:
- kandidati iz točke a in c izbrani na osnovi poprečja ocen na dodiplomskem študiju
- kandidati iz točke b in d - 60% poprečje ocen na dodiplomskem študiju
- 40% poprečje ocen dodatnih izpitov, določenih v tč.4.6.b in d

Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo; študijski program se bo izvajal, če bo vanj vpisanih
najmanj 15 kandidatov

VI. Magistrski študijski program 2. stopnje:
•

Hortikultura

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji: V magistrski študijski program Hortikultura se lahko vpišejo kandidati, ki so
zaključili:
a) univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program prve stopnje s področja ved o
življenju oz. biotehniških ved v obsegu 180 kreditnih točk, ki se izvaja na Biotehniški
fakulteti ali na drugih fakultetah v Sloveniji ali v tujini;
b) univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program prve stopnje ostalih področij
fakultet iz Slovenije ali tujine, ki obsegajo vsaj 180 kreditnih točk, če dodatno opravijo 10 60 kreditnih točk iz nabora predmetov univerzitetnega študijskega programa prve stopnje
Kmetijstvo - agronomija; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega
področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna študijska komisija,
kandidat mora te dodatne izpite opraviti pred vpisom v magistrski študij;
c) star visokošolski strokovni študijski program s področja ved o življenju oz. biotehniških
ved, ki se izvaja na Biotehniški fakulteti ali na drugih fakultetah v Sloveniji ali v tujini;
d) star visokošolski strokovni študijski program ostalih področij fakultet iz Slovenije ali tujine,
če dodatno opravijo 10 - 60 kreditnih točk iz nabora predmetov univerzitetnega
študijskega programa prve stopnje Kmetijstvo - agronomija; te obveznosti se določijo
glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi
pristojna študijska komisija, kandidat mora te dodatne izpite opraviti pred vpisom v
magistrski študij.
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo; študijski program se bo izvajal, če bo vanj vpisanih
najmanj 15 kandidatov

VII. Magistrski študijski program 2. stopnje:


Znanost o živalih

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji: V magistrski študijski program Znanost o živalih se lahko vpišejo kandidati, ki
so zaključili:

a) univerzitetni študijski program prve stopnje Kmetijstvo – zootehnika ali primerljiv študijski
program prve stopnje s področja kmetijstva v obsegu 180 kreditnih točk, ki se izvaja na
Biotehniški fakulteti ali na drugih fakultetah v Sloveniji ali v tujini;
b) univerzitetni študijski program prve stopnje ostalih področij fakultet iz Slovenije ali tujine,
če dodatno opravijo 10 - 60 kreditnih točk iz nabora predmetov univerzitetnega
študijskega programa prve stopnje Kmetijstvo - zootehnika; te obveznosti se določijo
glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi
pristojna študijska komisija, kandidat mora te dodatne izpite opraviti pred vpisom v
magistrski študij:
- diplomanti primerljivih študijskih programov s področij ved o življenju opravijo predmete
iz nabora obveznih strokovnih predmetov,
- diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov
(matematika, kemija, biokemija, biologija živali, botanika, mikrobiologija, fiziologija z
anatomijo, biometrija oz. statistika, genetika) opravijo predmete iz nabora obveznih
strokovnih predmetov in
- diplomanti vseh ostalih študijskih področij, ki nimajo primerljivega obsega temeljnih in
strokovnih predmetov, se jim dodatne obveznosti določijo iz nabora obveznih temeljnih
in obveznih strokovnih predmetov;
c) visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Kmetijstvo – živinoreja ali star
visokošolski strokovni študijski program Kmetijstvo - zootehnika ali primerljiv visokošolski
strokovni študijski program s področja kmetijstva, ki se izvaja na Biotehniški fakulteti ali na
drugih fakultetah v Sloveniji ali v tujini;
d) visokošolski strokovni študijski program ostalih področij fakultet iz Slovenije ali tujine, če
dodatno opravijo 10 - 60 kreditnih točk iz nabora predmetov prvostopenjskih študijskih
programov Kmetijstvo – zootehnika in Kmetijstvo – živinoreja; te obveznosti se določijo
glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi
pristojna študijska komisija, kandidat mora te dodatne izpite opraviti pred vpisom v
magistrski študij:
- diplomanti primerljivih študijskih programov s področij ved o življenju opravijo predmete
iz nabora obveznih strokovnih predmetov,
- diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov
(matematika, kemija, biokemija, biologija živali, botanika, mikrobiologija, fiziologija z
anatomijo, biometrija oz. statistika, genetika) opravijo predmete iz nabora obveznih
strokovnih predmetov in
- diplomanti vseh ostalih študijskih področij, ki nimajo primerljivega obsega temeljnih in
strokovnih predmetov, se jim dodatne obveznosti določijo iz nabora obveznih temeljnih
in obveznih strokovnih predmetov.
V primeru omejitve vpisa bodo:
- kandidati iz točke a in c izbrani na osnovi poprečja ocen na dodiplomskem študiju
- kandidati iz točke b in d - 60% poprečje ocen na dodiplomskem študiju
- 40% poprečje ocen dodatnih izpitov, določenih v tč.4.6.b in d
Kraj izvajanja: Rodica, Ljubljana
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo; študijski program se bo izvajal, če bo vanj vpisanih
najmanj 15 kandidatov

VIII. Magistrski študijski program 2. stopnje:


Krajinska arhitektura
smer: Krajinsko oblikovanje

Trajanje študija: 2 leti

Vpisni pogoji: V magistrski študijski program Krajinska arhitektura se lahko vpišejo
kandidati, ki so zaključili:
a) univerzitetni študijski program prve stopnje Krajinska arhitektura ali primerljivi študijski
program prve stopnje krajinske arhitekture v obsegu 180 kreditnih točk, ki se izvaja na
drugih fakultetah v Sloveniji ali v tujini;
b) univerzitetni študijski program prve stopnje ostalih področij fakultet iz Slovenije ali tujine,
če dodatno opravijo 10 - 60 kreditnih točk iz nabora predmetov univerzitetnega
študijskega programa prve stopnje Krajinska arhitektura; te obveznosti se določijo glede
na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi
pristojna študijska komisija, kandidat mora te dodatne izpite opraviti pred vpisom v
magistrski študij:
- diplomanti primerljivih študijskih programov s področij ved o urejanju prostora opravijo
predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov,
- diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov (Fizična
geografija – morfologija, Pedologija in osnove geologije, Temelji ekologije, Geodezija s
kartografijo, Botanika, Fitocenologija) opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih
predmetov in
- diplomanti vseh ostalih študijskih področij, ki nimajo primerljivega obsega temeljnih in
strokovnih predmetov, se jim dodatne obveznosti določijo iz nabora obveznih temeljnih
in obveznih strokovnih predmetov;
vsi kandidati morajo opraviti tudi preizkus posebne nadarjenosti, če niso že opravljali
podobnega preizkusa pri sprejemu na prvostopenjski študij (npr. arhitekti in oblikovalci);
c) visokošolski strokovni študijski program krajinske arhitekture (nov ali star) ki se izvaja na
fakultetah v Sloveniji ali v tujini;
d) visokošolski strokovni študijski program prve stopnje ali star visokošolski strokovni
študijski program ostalih področij fakultet iz Slovenije ali tujine, če dodatno opravijo 10 60 kreditnih točk iz nabora predmetov prvostopenjskega študijskega programa Krajinska
arhitektura; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za
vsakega posameznika posebej določi pristojna študijska komisija, kandidat mora te
dodatne izpite opraviti pred vpisom v magistrski študij:
- diplomanti primerljivih študijskih programov s področij ved o urejanju prostora opravijo
predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov,
- diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov (Fizična
geografija – morfologija, Pedologija in osnove geologije, Temelji ekologije, Geodezija s
kartografijo, Botanika, Fitocenologija) opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih
predmetov in
- diplomanti vseh ostalih študijskih področij, ki nimajo primerljivega obsega temeljnih in
strokovnih predmetov, se jim dodatne obveznosti določijo iz nabora obveznih temeljnih
in obveznih strokovnih predmetov;
vsi kandidati morajo opraviti tudi preizkus posebne nadarjenosti, če niso že opravljali
podobnega preizkusa pri sprejemu na prvostopenjski študij (npr. arhitekti in oblikovalci).
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program v primeru omejitve vpisa se upoštevajo
naslednja merila:
kandidate iz točk (a) in (c) se izbira na podlagi ocen opravljenih izpitov, in sicer glede
na povprečno oceno izpitov študija prve stopnje,
kandidate iz točk (b) in (d) se izbira na podlagi števila točk doseženih na preizkusu
usposobljenosti (20%), povprečne ocene izpitov prvostopenjskega študija (30%) in
povprečne ocene izpitov, ki so pogoj za vpis (50%).
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo; študijski program se bo izvajal, če bo vanj vpisanih
najmanj 15 kandidatov

Za magistrski študijski program Krajinska arhitektura, je za kandidate, ki prihajajo na študij z
drugih smeri in morajo kot pogoj za vpis opraviti preizkus posebne nadarjenosti (če
podobnega preizkusa niso opravljali pri sprejemu na prvostopenjski študij – za podrobnosti
glej informacijo o študiju. Preizkus se bo izvajal 1. 7. 2011, zato je prijava na študij možna
samo do 22. 6. 2011. Opravljeni preizkus posebne nadarjenosti velja 1 leto.

IX. Magistrski študijski program 2. stopnje:


Lesarstvo
smer: Trajnostna raba lesa

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji: V magistrski študijski program Lesarstvo se lahko vpišejo kandidati, ki so
zaključili:
a) prvostopenjski študijski program s področja lesarstva na Biotehniški fakulteti ali katerikoli
od primerljivih študijskih programov prve stopnje lesarstva v obsegu 180 kreditnih točk na
fakultetah v Sloveniji ali v tujini;
b) prvostopenjski študijski program ostalih področij fakultet iz Slovenije ali tujine, ki obsega
vsaj 180 kreditnih točk, če dodatno opravijo do 45 kreditnih točk, iz nabora predmetov
prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Lesarstvo; te obveznosti se
določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej
določi pristojna študijska komisija, kandidat mora te dodatne izpite opraviti pred vpisom v
magistrski študij:
- diplomanti primerljivih študijskih programov s področij ved o življenju opravijo predmete
iz nabora obveznih strokovnih predmetov,
- diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov
(matematika, fizika, kemija, kvantitativne metode in statistika) opravijo predmete iz
nabora obveznih strokovnih predmetov in
- diplomanti vseh ostalih študijskih področij, ki nimajo primerljivega obsega temeljnih in
strokovnih predmetov se jim dodatne obveznosti določijo iz nabora obveznih skupnih in
obveznih strokovnih predmetov.
c) star visokošolski strokovni študijski program Lesarstvo ali katerikoli primerljiv visokošolski
strokovni študijski program s področja lesarstva na fakultetah v Sloveniji ali v tujini;
d) star visokošolski strokovni študijski program ostalih področij fakultet iz Slovenije ali tujine,
če dodatno opravijo do 45 kreditnih točk iz nabora predmetov prvostopenjskega
študijskega programa Lesarstvo; te obveznosti se določijo glede na različnost
strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna študijska
komisija, kandidat mora te dodatne izpite opraviti pred vpisom v magistrski študij:
- diplomanti primerljivih študijskih programov s področij ved o življenju opravijo predmete
iz nabora obveznih strokovnih predmetov,
- diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov
(matematika, fizika, kemija, kvantitativne metode in statistika) opravijo predmete iz
nabora obveznih strokovnih predmetov in
- diplomanti vseh ostalih študijskih področij, ki nimajo primerljivega obsega temeljnih in
strokovnih predmetov se jim dodatne obveznosti določijo iz nabora obveznih skupnih in
obveznih strokovnih predmetov.
V primeru omejitve vpisa bodo:
 kandidati iz točk (a) in (c) se izbira na podlagi ocen opravljenih izpitov študija prve
stopnje,
 kandidate iz točk (b) in (d) se izbira na podlagi povprečne ocene izpitov študija prve
stopnje in izpitov, ki so pogoj za vpis. Prednost imajo tisti kandidati, ki imajo zbranih
večje število kreditnih točk po ECTS iz nabora predmetov: Matematika, Fizika, Kemija,
Kvantitativne metode in Statistika. Pri kandidatih z enakim številom kreditnih točk po
ECTS iz prejšnjega stavka se bo upošteval uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna
ocena izpitov).

Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo; študijski program se bo izvajal, če bo vanj vpisanih
najmanj 15 kandidatov

X. Magistrski študijski program 2. stopnje:


Mikrobiologija

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji: V magistrski študijski program Mikrobiologija se lahko vpišejo kandidati, ki so
zaključili:
a) študijski program prve stopnje Mikrobiologija ali primerljiv študijski program prve stopnje s
področja mikrobiologije v obsegu 180 kreditnih točk na fakultetah v Sloveniji ali v tujini;
b) študijski program prve stopnje ostalih področij fakultet iz Slovenije ali tujine, če dodatno
opravijo 10 - 60 kreditnih točk iz nabora predmetov univerzitetnega študijskega programa
prve stopnje Mikrobiologija; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega
področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna študijska komisija,
kandidat mora te dodatne izpite opraviti pred vpisom v magistrski študij:
- diplomanti primerljivih študijskih programov s področij ved o življenju opravijo predmete
iz nabora obveznih strokovnih predmetov,
- diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov
(matematika, kvantitativne metode ali statistika, kemija) opravijo predmete iz nabora
obveznih strokovnih predmetov in
- diplomanti vseh ostalih študijskih področij, ki nimajo primerljivega obsega temeljnih in
strokovnih predmetov, se jim dodatne obveznosti določijo iz nabora obveznih temeljnih
in obveznih strokovnih predmetov;
c) star visokošolski strokovni študijski program s področja mikrobiologije na fakultetah v
Sloveniji ali v tujini;
d) star visokošolski strokovni študijski program ostalih področij, če dodatno opravijo 10 - 60
kreditnih točk iz nabora predmetov univerzitetnega prvostopenjskega študijskega
programa Mikrobiologija; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega
področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna študijska komisija,
kandidat mora te dodatne izpite opraviti pred vpisom v magistrski študij:
- diplomanti primerljivih študijskih programov s področij ved o življenju opravijo predmete
iz nabora obveznih strokovnih predmetov,
- diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov
(matematika, matematične metode, statistika, kemija) opravijo predmete iz nabora
obveznih strokovnih predmetov in
- diplomanti vseh ostalih študijskih področij, ki nimajo primerljivega obsega temeljnih in
strokovnih predmetov, se jim dodatne obveznosti določijo iz nabora obveznih temeljnih
in obveznih strokovnih predmetov
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program v primeru omejitve vpisa se upoštevajo
naslednja merila:
kandidate iz točk (a) in (b) se izbira na podlagi ocen opravljenih izpitov, in sicer pri
kandidatih iz točke (a) se upošteva povprečna ocena izpitov študija prve stopnje, pri
kandidatih iz točke (b) pa povprečna ocena izpitov študija prve stopnje in izpitov, ki so
pogoj za vpis,
kandidate iz točk (c) in (d) se izbira na podlagi ocen opravljenih izpitov, in sicer pri
kandidatih iz točke (c) se upošteva povprečna ocena izpitov dodiplomskega študija, pri
kandidatih iz točke (d) pa povprečna ocena izpitov na dodiplomskem študiju in izpitov,
ki so pogoj za vpis. Prednost imajo tisti kandidati, ki imajo zbranih večje število
kreditnih točk po ECTS iz nabora predmetov: Matematika, Kemija, Fizika, Statistika,

Genetika, Biokemija, Molekularna biologija. Pri kandidatih z enakim številom kreditnih
točk po ECTS iz prejšnjega stavka se bo upošteval uspeh pri študiju prve stopnje
(povprečna ocena izpitov).
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo; študijski program se bo izvajal, če bo vanj vpisanih
najmanj 15 kandidatov

XI. Magistrski študijski program 2. stopnje:


Živilstvo

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji: V magistrski študijski program Živilstvo se lahko vpišejo kandidati, ki so
zaključili:
a) univerzitetni študijski program prve stopnje Živilstvo in prehrana ali primerljiv študijski
program prve stopnje v obsegu 180 kreditnih točk, na fakultetah v Sloveniji ali v tujini;
b) univerzitetni študijski program prve stopnje ostalih področij fakultet iz Slovenije ali tujine,
če dodatno opravijo do 30 kreditnih točk iz nabora predmetov univerzitetnega študijskega
programa prve stopnje Živilstvo in prehrana; te obveznosti se določijo glede na različnost
strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna študijska
komisija, kandidat mora te dodatne izpite opraviti pred vpisom v magistrski študij:
- diplomanti študijskih programov s področij ved o življenju (npr. diplomanti Biotehniške
fakultete) opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov: Analizne
metode v živilstvu, Živilska kemija, Živilska mikrobiologija, Higiena živil, Tehnike
pakiranja in transporta, Tehnološko procesništvo, Tehnologije predelave rastlinskih
živil, Tehnologije predelave animalnih živil, Osnove biotehnologij,
- diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov
(matematične metode, kemija, biologija, fizika, biokemija) opravijo predmete iz nabora
obveznih strokovnih predmetov: Analizne metode v živilstvu, Živilska kemija, Živilska
mikrobiologija, Higiena živil, Tehnike pakiranja in transporta, Tehnološko procesništvo,
Tehnologije predelave rastlinskih živil, Tehnologije predelave animalnih živil, Osnove
biotehnologij in
- diplomanti vseh ostalih študijskih področij, ki nimajo primerljivega obsega temeljnih in
strokovnih predmetov, se jim dodatne obveznosti določijo iz nabora obveznih temeljnih
in obveznih strokovnih predmetov;
c) visokošolski strokovni študijski program prve stopnje s področja živilstva in prehrane po
starem ali novem programu na fakultetah v Sloveniji ali v tujini;
d) visokošolski strokovni študijski program prve stopnje ali star visokošolski strokovni
študijski program ostalih področij, če dodatno opravijo 10-60 kreditnih točk iz nabora
predmetov prvostopenjskega študijskega programa Živilstvo in prehrana; te obveznosti se
določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej
določi pristojna študijska komisija, kandidat mora te dodatne izpite opraviti pred vpisom v
magistrski študij:
- diplomanti študijskih programov s področij ved o življenju (npr. diplomanti Biotehniške
fakultete) opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov (Analizne
metode v živilstvu, Živilska kemija, Živilska mikrobiologija, Higiena živil, Tehnike
pakiranja in transporta, Tehnološko procesništvo, Tehnologije predelave rastlinskih
živil, Tehnologije predelave animalnih živil, Osnove biotehnologij) v obsegu do 30
kreditnih točk,
- diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov
(Matematične metode, Kemija, Biologija, Fizika, Biokemija) opravijo predmete iz
nabora obveznih strokovnih predmetov (Analizne metode v živilstvu, Živilska kemija,

Živilska mikrobiologija, Higiena živil, Tehnike pakiranja in transporta, Tehnološko
procesništvo, Tehnologije predelave rastlinskih živil, Tehnologije predelave animalnih
živil, Osnove biotehnologij) v obsegu do 40 kreditnih točk in
- diplomanti vseh ostalih študijskih področij, ki nimajo primerljivega obsega temeljnih in
strokovnih predmetov, se jim 60 kreditnih točk dodatnih obveznosti določi iz nabora
obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov.
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program v primeru omejitve vpisa se upoštevajo
naslednja merila:
kandidate iz točk (a) in (b) se izbira na podlagi ocen opravljenih izpitov, in sicer pri
kandidatih iz točke (a) se upošteva povprečna ocena izpitov študija prve stopnje, pri
kandidatih iz točke (b) pa povprečna ocena izpitov študija prve stopnje in izpitov, ki so
pogoj za vpis,
kandidate iz točk (c) in (d) se izbira na podlagi ocen opravljenih izpitov, in sicer pri
kandidatih iz točke (c) se upošteva povprečna ocena izpitov študija prve stopnje, pri
kandidatih iz točke (d) pa povprečna ocena izpitov študija prve stopnje in izpitov, ki so
pogoj za vpis. Pri kandidatih z enakim številom kreditnih točk po ECTS iz prejšnjega
stavka se bo upošteval uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena izpitov).
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo; študijski program se bo izvajal, če bo vanj vpisanih
najmanj 15 kandidatov

XII. Skupni magistrski študijski program 2. stopnje:


Sadjarstvo (IMFS – International Master of Fruit Science)

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji: V program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:
a) akreditiran univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program prve stopnje s področja
ved o življenju oz. biotehniških ved v obsegu 180 kreditnih točk na Biotehniški fakulteti ali
drugih fakultetah in univerzah;
b) univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program prve stopnje z drugih strokovnih
področij, ki obsegajo vsaj 180 ECTS, od tega vsaj 120 ECTS vsebin, ki so skladne s
programom nadaljevanja na IMFS.
Če tega pogoja ne izpolnjuje, se lahko vpiše, če dodatno opravi od 10 do 60 KT iz
predmetov univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Kmetijstvo – agronomija:
Botanika (9 ECTS), Agrometeorologija z osnovami fizike (6 ECTS), Pedologija (9 ECTS),
Urejanje kmetijskih zemljišč (6 ECTS), Rastlinska genetika (6 ECTS), Mikrobiologija (5
ECTS), Osnove žlahtnjenja rastlin (6 ECTS), Kmetijska tehnika (7 ECTS), Osnove varstva
rastlin (11 ECTS), Splošno sadjarstvo (7 ECTS), Tehnologija pridelovanja sadja, grozdja,
vrtnin in okrasnih rastlin (12 ECTS). Izbor iz prej omenjenih predmetov za vsakega
kandidata posebej določi pristojna študijska komisija Oddelka za agronomijo glede na
različnost strokovnega področja opravljenega BSc programa.
Kandidati lahko dodatne obveznosti opravijo med študijem na prvi stopnji ali z
opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij;
c) visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, s področja ved o
življenju oz. biotehniških ved na Biotehniški fakulteti ali drugih fakultetah in univerzah;
d) visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih
področij če dodatno opravi od 10 do 60 KT izmed predmetov univerzitetnega študijskega
programa prve stopnje Kmetijstvo – agronomija: Botanika (9 ECTS), Agrometeorologija z
osnovami fizike (6 ECTS), Pedologija (9 ECTS), Urejanje kmetijskih zemljišč (6 ECTS),
Rastlinska genetika (6 ECTS), Mikrobiologija (5 ECTS), Osnove žlahtnjenja rastlin (6

ECTS), Kmetijska tehnika (7 ECTS), Osnove varstva rastlin (11 ECTS), Splošno
sadjarstvo (7 ECTS), Tehnologija pridelovanja sadja, grozdja, vrtnin in okrasnih rastlin (12
ECTS). Izbor iz prej omenjenih predmetov za vsakega kandidata posebej določi pristojna
študijska komisija Oddelka za agronomijo glede na različnost strokovnega področja
opravljenega BSc programa.
Kandidati lahko dodatne obveznosti opravijo med študijem na prvi stopnji ali z
opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij.
Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje kot je
navedeno v točkah od a) do d) v tujini, in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za
kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji.
Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje kot je
navedeno v točkah od a) do d) v tujini, in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za
kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji.
V primeru omejitve vpisa na Univerzi v Ljubljani bodo:
- kandidati iz točke a in c izbrani na osnovi poprečja ocen na dodiplomskem študiju
- kandidati iz točke b in d - 60% poprečje ocen na dodiplomskem študiju
- 40% poprečje ocen dodatnih izpitov, določenih v tč. 4.6.b in d
Kraj izvajanja:
- Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani
- Free University of Bozen/Bolzano
- Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo

XIII. Magistrski študijski program 2. stopnje:


Ekonomika naravnih virov

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji: V program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:
a.)študijski program prve stopnje z naslednjih strokovnih področij: agronomija, zootehnika oz.
živinoreja, biologija, gozdarstvo, lesarstvo, živilstvo, mikrobiologija, biotehnologija, krajinska
arhitektura v obsegu 180 kreditnih točk, na fakultetah v Sloveniji ali v tujini;
b.)univerzitetni študijski program prve stopnje ostalih področij fakultet iz Slovenije ali tujine,
če dodatno opravijo 10 - 60 kreditnih točk po ECTS iz nabora predmetov univerzitetnih
študijskih programov prve stopnje, ki potekajo na Biotehniški fakulteti: Kmetijstvo agronomija, Kmetijstvo – zootehnika, Biologija, Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri,
Lesarstvo, Živilstvo in prehrana, Mikrobiologija, Biotehnologija, Krajinska arhitektura; te
obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega
posameznika posebej določi pristojna študijska komisija, kandidat mora te dodatne izpite
opraviti pred vpisom v magistrski študij:
 diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov
(matematika, kvantitativne metode ali statistika) opravijo predmete iz nabora obveznih
strokovnih predmetov in
 diplomanti vseh ostalih študijskih področij, ki nimajo primerljivega obsega temeljnih in
strokovnih predmetov, se jim dodatne obveznosti določijo iz nabora obveznih temeljnih in
obveznih strokovnih predmetov;
c.)študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004 z
naslednjih strokovnih področij: agronomija, zootehnika oz. živinoreja, biologija, gozdarstvo,

lesarstvo, živilstvo, mikrobiologija, biotehnologija, krajinska arhitektura na fakultetah v
Sloveniji ali v tujini;
d.)študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred ali po 11. 6. 2004
ostalih področij fakultet iz Slovenije ali tujine, če dodatno opravijo 10 - 60 kreditnih točk po
ECTS iz nabora predmetov visokošolskih strokovnih in univerzitetnih študijskih programov
prve stopnje , ki potekajo na Biotehniški fakulteti: Kmetijstvo - agronomija, Kmetijstvo –
agronomija in hortikultura, Kmetijstvo – zootehnika, Kmetijstvo – Živinoreja, Biologija,
Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri, Gozdarstvo, Lesarstvo, Tehnologije lesa in vlaknatih
kompozitov, Živilstvo in prehrana, Mikrobiologija, Biotehnologija, Krajinska arhitektura; te
obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega
posameznika posebej določi pristojna študijska komisija, kandidat mora te dodatne izpite
opraviti pred vpisom v magistrski študij:
 diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov
(matematika, kvantitativne metode ali statistika) opravijo predmete iz nabora obveznih
strokovnih predmetov in
 diplomanti vseh ostalih študijskih področij, ki nimajo primerljivega obsega temeljnih in
strokovnih predmetov, se jim dodatne obveznosti določijo iz nabora obveznih temeljnih in
obveznih strokovnih predmetov.
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program v primeru omejitve vpisa se upoštevajo
naslednja merila:
kandidate iz točk (a) in (b) se izbira na podlagi ocen opravljenih izpitov, in sicer pri
kandidatih iz točke (a) se upošteva povprečna ocena izpitov študija prve stopnje, pri
kandidatih iz točke (b) pa povprečna ocena izpitov študija prve stopnje in izpitov, ki so
pogoj za vpis,
kandidate iz točk (c) in (d) se izbira na podlagi ocen opravljenih izpitov, in sicer pri
kandidatih iz točke (c) se upošteva povprečna ocena izpitov študija prve stopnje, pri
kandidatih iz točke (d) pa povprečna ocena izpitov študija prve stopnje in izpitov, ki so
pogoj za vpis. Prednost imajo tisti kandidati, ki imajo zbranih večje število kreditnih
točk po ECTS iz nabora predmetov: Matematika, Statistika, Ekonomika. Sociologija.
Pri kandidatih z enakim številom kreditnih točk po ECTS iz prejšnjega stavka se bo
upošteval uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena izpitov),
Kraj izvajanja: Ljubljana, Rodica
Način študija: izredni
Število vpisnih mest: glej tabelo; študijski program se bo izvajal, če bo vanj vpisanih
najmanj 15 kandidatov

XIV. Magistrski študijski program 2. stopnje:

V

Prehrana

magistrski študijski program 2. stopnje Prehrana je možen vpis v 2. letnik v skladu z merili

za prehode med študijskimi programi.
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo

3. EKONOMSKA FAKULTETA
Kardeljeva pl. 17, 1000 Ljubljana,
tel.: 01/5892 400
Več informacij na: www.ef.uni-lj.si

I. Magistrski študijski programi 2. stopnje:


















Ekonomija
Denar in finance
Bančni in Finančni management
Management
Mednarodno poslovanje
Podjetništvo
Poslovna informatika
Poslovna logistika
Računovodstvo in revizija
Trženje
Turizem
Poslovodenje in organizacija
Management v športu
Management in ekonomika v zdravstvenem varstvu
Javni sektor in ekonomika okolja
Kvantitativne finance in aktuarstvo
Turistični management (E.M.T.M)

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji v magistrske študijske programe: Ekonomija, Denar in finance, Bančni in
finančni management, Management, Mednarodno poslovanje (International Business),
Podjetništvo, Poslovna informatika, Poslovna logistika, Računovodstvo in revizija,
Trženje, Turizem, Poslovodenje in organizacije:
V 1. letnik se lahko vpiše, kdor je končal:
a) kdor je končal študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij in dosegel
najmanj 180 kreditnih točk po ECTS ali kdor je končal dosedanji študijski program za
pridobitev visoke strokovne izobrazbe z ustreznih strokovnih področij;
b) kdor je končal enakovredne študijske programe, navedene v prejšnji alineji, z drugih
strokovnih področij ter opravil dodatne študijske obveznosti v obsegu 12 kreditnih točk po
ECTS. Dodatne študijske obveznosti kandidati lahko opravijo med študijem na 1. stopnji, v
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij in
sicer pri predmetih Mikroekonomija 1 (6 ECTS) in Uvod v poslovanje (6 ECTS).
Skladno z 41. členom Zakona o visokem šolstvu, bodo v primeru omejitve vpisa kandidati/ke
izbrani glede na povprečno oceno prve stopnje študija oz. dodiplomskega študija (70%) in
oceno izpita oceno izpita predmeta tipa 2 in predmeta tipa 3 na prvostopenjskem študijskem
programu Ekonomske fakultete (30%).
Vpisni pogoji v magistrski študijski program Management in ekonomika v
zdravstvenem varstvu: V 1. letnik se lahko vpiše:
a) kdor je končal študijski program prve bolonjske stopnje, študijski program za pridobitev
dosedanje visoke strokovne izobrazbe z ustreznih strokovnih področij, ki so po
Frascatijevi klasifikaciji: družbene vede, poslovne in upravne vede, naravoslovnomatematične vede, medicinske vede in humanistične vede ter dosegel najmanj 180
kreditnih točk po ECTS;
b) kdor je končal študijski program iz prve točke z drugih strokovnih področij, ki niso zajeta v
prejšnjem odstavku, in dosegel najmanj 180 kreditnih točk po ECTS. Dodatne študijske

obveznosti v obsegu 12 kreditnih točk po ECTS, ki jih mora študent opraviti pred vpisom
na ta magistrski program, sta predmeta Mikroekonomija 1 (6 ECTS) in Uvod v poslovanje
(6 ECTS).
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno prve stopnje
študija (vsaka desetinka povprečne ocene kandidata na dodiplomskem (prvostopenjskem)
študijskem programu nad oceno 5,0 daje eno točko (primer: povprečna ocena 7,6 = 26 točk),
skupno največ 50 točk).
Vpisni pogoji v magistrski študijski program Management v športu
V 1. letnik se lahko vpiše:
a) kdor je končal študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij (ekonomskih
in poslovnih ter športnih znanosti) in dosegel najmanj 180 kreditnih točk po ECTS ali kdor
je končal dosedanji študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe z ustreznih
strokovnih področij; Področja, ki se upoštevajo kot ustrezna strokovna področja pri vpisu v
prvi letnik magistrskega študijskega programa Management v športu, so družbene vede
(tip 31 po ISCED), poslovne in upravne vede (tip 34 po ISCED), izobraževanje učiteljev
(športna vzgoja) (tip 14 po ISCED), osebne storitve (tip 81 po ISCED), pravo (tip 38 po
ISCED);
b) kdor je končal enakovredne študijske programe, navedene v prejšnji alineji, z drugih
(nesorodnih) strokovnih področij ter opravil dodatne študijske obveznosti v obsegu 12
kreditnih točk po ECTS. Dodatne študijske obveznosti študent opravi pred vpisom na
drugostopenjski magistrski študijski program Management v športu z opravljanjem
predmetov Uvod v poslovanje (6 ECTS) na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in
Antropološka kineziologija (6 ECTS) na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani.
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati/ke izbrani glede na povprečno oceno prve stopnje
študija. Vsaka desetinka povprečne ocene kandidata/ke na dodiplomskem
(prvostopenjskem) programu nad oceno 5,0 daje eno točko (na primer: povprečna ocena 7,6
= 26 točk), skupno torej največ 50 točk. V izračun povprečne ocene kandidata/ke iz drugih
(nesorodnih) strokovnih področij ni zajet uspeh pri opravljanju dodatnih študijskih obveznosti
v obsegu 12 kreditnih točk po ECTS (pri predmetih Uvod v poslovanje in Antropološka
kineziologija).
Vpisni pogoji v magistrski študijski program Kvantitativne finance in aktuarstvo
V 1. letnik se lahko vpiše:
a) kdor je končal študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij in dosegel
najmanj 180 kreditnih točk po ECTS;
b) kdor je končal študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe z ustreznih
strokovnih področij;
c) kdor je končal enakovredne študijske programe, navedene v prejšnjih alinejah, z drugih
strokovnih področij ter opravil dodatne študijske obveznosti v obsegu 12 kreditnih točk po
ECTS. Dodatne študijske obveznosti študent opravi pred vpisom na podiplomski
magistrski študij z opravljanjem predmetov Temelji mikroekonomije (6 ECTS) in
Matematika za poslovne in ekonomske vede (6 ECTS).
Dodiplomski programi, oziroma prvostopenjski programi iz prve in druge alineje, ki se
upoštevajo kot ustrezna strokovna področja pri vpisu v prvi letnik drugostopenjskih
podiplomskih magistrskih programov so tista, ki po Iscedovo klasifikacijo spadajo med
družboslovne vede (31) Matematika in statistika (46) in tiste, ki po klasifikaciji Klassius
spadajo med: Ekonomija (314), Fizika (440), Fizika in astronomija (441)

Skladno z 41. členom Zakona o visokem šolstvu, bodo v primeru omejitve vpisa kandidati/ke
izbrani glede na povprečno oceno prve stopnje študija oz. dodiplomskega študija (50%) in
oceno izbirnega izpita (50%).
Kraj izvajanja: Vsi navedeni študijski programi se izvajajo na sedežu Ekonomske fakultete v
Ljubljani oz. naslednji študijskih centrih v primeru, da je vpisanih najmanj 20 študentov:
 Bančni in finančni management
– Skopski sejem – Regionalni center za poslovno izobraževanje, Makedonija.
 Skupni magistrski študijski program Turistični management (E.M.T.M. – European Master
in Tourism Management)
– Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
– Univerza v Gironi, Španija
– Univerza na Južnem Danskem
 Magistrski študijski program Javni sektor in ekonomika okolja
– School of Economics and Business; University of Sarajevo
– The Faculty of Law, Political Science, Economics and Management, University of
Nice – Sophia Antipolis (UNICE).
Način študija: redni in izredni
Število vpisnih mest: glej tabelo; študijski programi se bodo izvajali, če bo vanj vpisanih
najmanj 20 kandidatov

II. Skupni magistrski študijski program 2. stopnje:
-

Turistični management (E.M.T.M. – European Master in Tourism Management)

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji:
V začetni letnik magistrskega študijskega programa Turistični management se lahko vpiše:
a) kdor je končal študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij (turizem,
ekonomija, poslovodenje in organizacija, turistično geografijo ali druga relevantna
področja družbenih ved ali humanistike) in dosegel najmanj 180 kreditnih točk;
b) kdor je končal enakovredne študijske programe, navedene v prejšnji alineji, z drugih
(nesorodnih) strokovnih področij ter opravil dodatne študijske obveznosti v obsegu 12
kreditnih točk. Dodatne študijske obveznosti kandidati lahko opravijo med študijem na 1.
stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski
študij in sicer pri predmetih Mikroekonomija 1 (6 ECTS) in Uvod v poslovanje (6 ECTS).
Postopki in roki za prijavo na razpis ter izvedba vpisa: Kandidati za vpis in prijavo dobijo
informacije na EMTM Consortium Sectetariat, Faculty of Tourism, University of Girona,
Španija: www.emtmmaster.net (emtm@emtmmaster.net)
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo;
najmanj 20 kandidatov

študijski program se bo izvajal, če bo vanj vpisanih

II. Skupni magistrski študijski program 2. stopnje:
-

Javni sektor in ekonomika okolja

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji:
V 1. letnik se lahko vpiše:

a) kdor je končal študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij in dosegel
najmanj 180 kreditnih točk po ECTS;
b) kdor je končal študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe z ustreznih
strokovnih področij;
c) kdor je končal enakovredne študijske programe, navedene v prejšnjih alinejah, z drugih
strokovnih področij ter opravil dodatne študijske obveznosti v obsegu 12 kreditnih točk po
ECTS. Dodatne študijske obveznosti študent opravi pred vpisom na podiplomski
magistrski študij z opravljanjem predmetov Temelji mikroekonomije (6 ECTS) in Uvod v
poslovanje (6 ECTS).
Dodiplomski programi, oziroma prvostopenjski programi iz prve in druge alineje, ki se
upoštevajo kot ustrezna strokovna področja pri vpisu v prvi letnik drugostopenjskih
podiplomskih magistrskih programov so tista, ki po Iscedovo klasifikacijo spadajo med
družboslovne vede (31), poslovne in upravne vede (34) in za vpis na usmeritev Ekonomika
okolja v okoljske in okoljevarstvene vede (422).
Skladno z 41. členom Zakona o visokem šolstvu, bodo v primeru omejitve vpisa kandidati/ke
izbrani glede na povprečno oceno prve stopnje študija oz. dodiplomskega študija (70%) in
oceno izpita predmeta tipa 2 in predmeta tipa 3 na prvostopenjskem študijskem programu
Ekonomske fakultete (30%).
Način študija: izredni
Število vpisnih mest: glej tabelo;
najmanj 20 kandidatov

študijski program se bo izvajal, če bo vanj vpisanih

Kandidati za vpis morajo najkasneje do 19. septembra 2011 izpolniti in oddati elektronsko
prijavo za vpis v prvi letnik bolonjskih magistrskih študijskih programov.
Rok za prijavo na magistrski študijski program 2. stopnje Poslovodenje in organizacija je 15.
junij 2011.
Rok za oddajo prijav za študijski program Kvantitativne finance in aktuarstvo je od 1. julija
2011 do 19. septembra 2011.

4. FAKULTETA ZA DRUŢBENE VEDE
Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana,
Tel.: 01/ 580 51 00
www.fdv.uni-lj.si
Magistrski študijski programi 2. stopnje:
 Diplomacija
 Družboslovna informatika
 Etnične študije
 Evropske študije - družboslovni vidiki
 Kulturologija – kulturne in religijske študije
 Novinarske študije
 Obramboslovje
 Odnosi z javnostmi
 Politologija – svetovne študije
 Politologija – javna uprava
 Politologija – politična teorija
 Sociologija - sociologija vsakdanjega življenja
 Sociologija – upravljanje človeških virov in znanja
 Strateško tržno komuniciranje
Trajanje študija: 1 leto
Vpisni pogoji:
V magistrski študijski program Diplomacija se lahko vpiše :
a) Kdor je končal dodiplomski študijski program prve stopnje Mednarodni odnosi in študijski
program Evropske študije – družboslovni vidiki ter zbral 240 KT, lahko vstopi v
podiplomski magistrski program brez dodatnih pogojev.
b) Kdor je končal dodiplomski študijski program prve stopnje v obsegu 240 KT s področij:
ekonomije, prava, poslovnih in upravnih ved, ter opravil predmete iz dodatnega letnika v
vrednosti 10 KT, in sicer: Prvi tuji strokovni jezik IV, Drugi tuji strokovni jezik IV. Za
navedena predmeta lahko kandidat uveljavlja znanja pridobljena v predhodnem
izobraževanju.
Kdor je končal dodiplomski študijski program prve stopnje s področij: družbene vede;
novinarstvo; humanistične vede (in sicer: teologija, filozofija, zgodovina, območne študije,
kulturologija); matematika in statistika; varstvo okolja, ter pri tem zbral 240 KT in opravil
predmete iz dodatnega letnika v vrednosti do 30 KT (6 predmetov), in sicer: Prvi tuji
strokovni jezik IV; Drugi tuji strokovni jezik IV; Mednarodni odnosi; Politika mednarodnega
prava; Mednarodni ekonomski odnosi; Statistika. Za vse navedene predmete lahko
kandidat uveljavlja znanja pridobljena v predhodnem izobraževanju.
c) Kdor je končal dodiplomski študijski program prve stopnje s področij: mednarodni odnosi
in evropske študije (družboslovni vidiki), ekonomije, prava, poslovnih in upravnih ved, kjer
je zbral 180 KT, pri čemer mora vpisati in uspešno zaključiti celoten dodatni letnik in tako
zbrati manjkajočih 60 KT. Če je kandidat že opravil predmete iz dodatnega letnika v prvih
treh letnikih, se mu za dosego skupnega števila 60 KT v dodatnem letniku določi druge
predmete, in sicer iz dodiplomskega programa Mednarodni odnosi.
d) Kdor je končal 4-letni visokošolski strokovni študijski po dosedanjem študijskem programu
s področij, ki so navedena v točki 1) lahko vstopi v magistrski program pod pogoji, ki so
navedena v točki 1).
e) Kdor je končal 4-letni visokošolski strokovni študijski po dosedanjem študijskem programu
s področij, ki so navedena v točki 2), opravi predmete iz dodatnega letnika, ki so navedeni
v točki 2).
f) kdor je končal 3-letni visokošolski strokovni študij po dosedanjem študijskem programu
lahko vstopi v magistrski program pod pogoji, ki so navedeni v točki 3)

Pogoj za izvajanje študijskega programa je vpisanih najmanj 20 študentov.
V magistrski študijski program Druţboslovna informatika se lahko vpiše:
a) Kdor je končal dodiplomski študijski program prve stopnje s področij: družbenih ved,
novinarstva in informiranja, poslovnih in upravnih ved, izobraževanja učiteljev in
pedagoških ved, matematike in statistike, računalniška, humanističnih ved, prava,
tehniških ved, proizvodne tehnologije, arhitekture in gradbeništva, zdravstva, socialnega
dela ter varstva okolja in je zbral 240 KT, lahko vstopi v podiplomski magistrski program
brez dodatnih pogojev.
b) Kdor je končal dodiplomski študijski program prve stopnje iz drugih področij ter je zbral
240 KT, opravi naslednje predmete iz dodatnega letnika (30 KT): Obča sociologija, Uvod v
družboslovno informatiko, Statistika I, Statistika II, Metode družboslovnega raziskovanja,
Osnove informatike, Računalniška obdelava podatkov. Za vse navedene predmete lahko
kandidat uveljavlja znanja pridobljena v predhodnem izobraževanju.
c) Kdor je končal dodiplomski študijski program prve stopnje s kateregakoli študijskega
področja, kjer je zbral 180 KT, pri čemer mora uspešno zaključiti dodatni letnik
magistrskega programa in tako zbrati manjkajočih 60 KT. Predmeti dodatnega letnika so
navedeni v prilogi. V kolikor je kandidat že opravil predmete iz dodatnega letnika mu svet
podiplomske šole določi druge.
d) Kdor je končal 4-letni visokošolski strokovni študijski po dosedanjem študijskem programu
s področij, ki so navedena v točki a) lahko vstopi v magistrski program pod pogoji, ki so
navedena v točki a).
e) Kdor je končal 4-letni visokošolski strokovni po dosedanjem študijskem programu iz
drugih področij, opravi predmete iz dodatnega letnika v vrednosti 30 KT, ki so navedeni v
točki b).
f) kdor je končal 3-letni visokošolski strokovni študij po dosedanjem študijskem programu
lahko vstopi v magistrski program pod pogoji, ki so navedeni v točki c)
Študijski program se bo izvajal, če bo vanj vpisanih najmanj 21 kandidatov.

V magistrski študijski program Evropske študije – druţboslovni vidiki se lahko vpiše:
a) Kdor je končal dodiplomski študijski program prve stopnje program evropske študije –
družboslovni vidiki ter mednarodni odnosi in je zbral 240 KT, lahko vstopi v podiplomski
magistrski program dodatnih pogojev.
b) Kdor je končal dodiplomski študijski program prve stopnje s področij: ekonomija ali pravo
in je zbral 240 KT, opravi predmete iz dodatnega letnika v vrednosti 10 KT, in sicer: Prvi
tuji strokovni jezik IV, Drugi tuji strokovni jezik IV. Za navedena predmeta lahko kandidat
uveljavlja znanja pridobljena v predhodnem izobraževanju. Kdor je končal dodiplomski
študijski program s področij: iz humanističnih ved – teologija, filozofija, zgodovina,
območne študije, kulturologija; družbenih ved, novinarstva; poslovnih in upravnih ved ter
je zbral 240 KT in opravil predmete iz dodatnega letnika v vrednosti do 30 KT (6
predmetov), in sicer: Prvi tuji strokovni jezik IV, Drugi tuji strokovni jezik IV, Statistika,
Metode družboslovnega raziskovanja, Politike EU, Pravo EU. Za vse navedene predmete
lahko kandidat uveljavlja znanja pridobljena v predhodnem izobraževanju.
c) Kdor je končal dodiplomski študijski program prve stopnje s področij: humanistike,
družbenih ved, novinarstva, poslovnih in upravnih ved in prava, kjer je zbral 180 KT, pri
čemer mora uspešno zaključiti dodatni letnik magistrskega programa in tako zbrati
manjkajočih 60 KT. Predmeti dodatnega letnika so navedeni v prilogi. V kolikor je kandidat
že opravil predmete iz dodatnega letnika mu svet podiplomske šole določi druge iz
dodiplomskega programa Evropskih študij – družboslovni vidiki.
d) Kdor je končal 4-letni visokošolski strokovni študijski po dosedanjem študijskem programu
s področij, ki so navedena v točki a) lahko vstopi v magistrski program pod pogoji, ki so
navedeni v točki a).

e) Kdor je končal 4-letni visokošolski strokovni študijski po dosedanjem študijskem programu
s področij, ki so navedena v točki b), opravi predmete iz dodatnega letnika v vrednosti do
30 KT, ki so navedeni v točki b).
f) Kdor je končal 3-letni visokošolski strokovni študij po dosedanjem študijskem programu
lahko vstopi v magistrski program pod pogoji, ki so navedeni v točki c)
Študijski program se bo izvajal, če bo vanj vpisanih najmanj 20 kandidatov.

V magistrski študijski program Novinarske študije se lahko vpiše:
a) Kdor je končal dodiplomski študijski program prve stopnje s področij novinarstva in
informiranja ter družbenih ved in prava ter je zbral 240 KT, lahko vstopi v podiplomski
magistrski program brez dodatnih pogojev.
b) Kdor je končal dodiplomski študijski program prve stopnje iz drugih področij ter je zbral
240 KT, če opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu do
40 KT (8 predmetov), in sicer Temelji komunikologije, Jezikovna kultura I, Uvod v
novinarstvo I, Novinarsko sporočanje I, Osnove prava za novinarje, Novinarska etika,
Stilistika poročevalstva in Izbirni predmet (Novinarsko sporočanje II ALI Radio ALI
Televizija – glede na izbrano medijsko usmeritev na podiplomskem študiju). Za vse
navedene predmete lahko kandidat uveljavlja znanja, pridobljena v predhodnem
izobraževanju.
c) Kdor je končal dodiplomski študijski program prve stopnje s kateregakoli študijskega
področja, kjer je zbral 180 KT, pri čemer mora uspešno zaključiti dodatni letnik
magistrskega programa in tako zbrati manjkajočih 60 KT. Predmeti dodatnega letnika so
navedeni v prilogi. V kolikor je kandidat že opravil predmete iz dodatnega letnika mu svet
podiplomske šole določi druge.
d) Kdor je končal 4-letni visokošolski strokovni študijski po dosedanjem študijskem programu
s področij, ki so navedena v točki a) lahko vstopi v magistrski program brez dodatnih
pogojev.
e) Kdor je končal 4-letni visokošolski strokovni študijski po dosedanjem študijskem programu
iz drugih področij, opravi predmete iz dodatnega letnika v vrednosti do 40 KT, ki so
navedeni v točki b).
f) Kdor je končal 3-letni visokošolski strokovni študij po dosedanjem študijskem programu
lahko vstopi v magistrski program pod pogoji, ki so navedeni v točki c)
Študijski program se bo izvajal, če bo vanj vpisanih najmanj 20 kandidatov.
V magistrski študijski program Obramboslovje se lahko vpiše:
a) Kdor je končal dodiplomski študijski program prve stopnje s področij po ISCED: 14
izobraževanje učiteljev in pedagoško delo, 22 humanistične vede, 31 družbene in
vedenjske znanosti, 32 novinarstvo in informatika, 34 poslovne in upravne vede, 38
pravo, 76 socialno delo, 85 zaščita okolja, 86 varnostne študije (vključno z vojaškimi
akademijami) in je zbral 240 KT, lahko vstopi v podiplomski magistrski program brez
dodatnih pogojev.
b) Kdor je končal dodiplomski študijski program prve stopnje iz drugih področij ter je zbral
240 KT, če opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu do
20 KT (4 predmete), in sicer: Angleški jezik I in II, Polemologija, Obrambni in varnostni
sistem. Za vse navedene predmete lahko kandidat uveljavlja znanja, pridobljena v
predhodnem izobraževanju oziroma usposabljanju.
c) Kdor je končal dodiplomski študijski program prve stopnje s kateregakoli študijskega
področja, kjer je zbral 180 KT, pri čemer mora uspešno zaključiti dodatni letnik
magistrskega programa in tako zbrati manjkajočih 60 KT. Predmeti dodatnega letnika so

navedeni v prilogi. V kolikor je kandidat že opravil predmete iz dodatnega letnika mu svet
podiplomske šole določi druge.
d) Kdor je končal 4-letni visokošolski strokovni študijski po dosedanjem študijskem programu
s področij, ki so navedena v točki a) lahko vstopi v magistrski program brez dodatnih
pogojev.
e) Kdor je končal 4-letni visokošolski strokovni študijski po dosedanjem študijskem programu
iz drugih področij, opravi predmete iz dodatnega letnika v vrednosti do 40 KT, ki so
navedeni v točki b).
f) Kdor je končal 3-letni visokošolski strokovni študij po dosedanjem študijskem programu
lahko vstopi v magistrski program pod pogoji, ki so navedeni v točki c)
Študijski program se bo izvajal, če bo vanj vpisanih najmanj 25 kandidatov.

V magistrski študijski program Sociologija – upravljanje človeških virov in znanja se
lahko vpiše:
a) Kdor je končal dodiplomski študijski program prve stopnje s področij: družbene vede ,
andragogika, novinarstvo in informiranje, poslovne in upravne vede, pravo, socialno delo,
psihologija, varnostne storitve (vojska, policija, varstvo javnih podatkov) ter je zbral 240
KT, lahko vstopi v podiplomski magistrski program brez dodatnih pogojev.
b) Kdor je končal dodiplomski študijski program prve stopnje iz drugih področij ter je zbral
240 KT, če opravi naslednje obveznosti na programu Sociologija - upravljanje človeških
virov in znanja v obsegu 40 KT: Sodobne družbe, Temelji ekonomije, Socialna in politična
psihologija, Teorija organizacij, Kadrovski menedžment in Praktikum ter imeti vsaj dve leti
delovnih izkušenj s področja upravljanja človeških virov oz. znanja. Za vse navedene
predmete lahko kandidat uveljavlja znanja pridobljena v predhodnem izobraževanju.
c) Kdor je končal dodiplomski študijski program prve stopnje s kateregakoli študijskega
področja, kjer je zbral 180 KT, pri čemer mora uspešno zaključiti dodatni letnik
magistrskega programa in tako zbrati manjkajočih 60 KT ter imeti vsaj dve leti delovnih
izkušenj s področja upravljanja človeških virov oz. znanja. Predmeti dodatnega letnika so
navedeni v prilogi. V kolikor je kandidat že opravil predmete iz dodatnega letnika mu svet
podiplomske šole določi druge.
d) Kdor je končal 4-letni visokošolski strokovni študijski po dosedanjem študijskem programu
s področij, ki so navedena v točki a) lahko vstopi v magistrski program brez dodatnih
pogojev.
e) Kdor je končal 4-letni visokošolski strokovni študijski po dosedanjem študijskem programu
iz drugih področij, opravi predmete iz dodatnega letnika v vrednosti do 40 KT, ki so
navedeni v točki b).
f) Kdor je končal 3-letni visokošolski strokovni študij po dosedanjem študijskem programu
lahko vstopi v magistrski program pod pogoji, ki so navedeni v točki c)
Študijski program se bo izvajal, če bo vanj vpisanih najmanj 25 kandidatov.
V magistrske študijske programe: Etnične študije, Kulturologija – kulturne in religijske
študije, Politologija – javna uprava, Politologija – politična teorija, Politologija –
svetovne študije, Sociologija - sociologija vsakdanjega ţivljenja, Strateško trţno
komuniciranje in Odnosi z javnostmi se lahko vpiše:
a) Kdor je končal študijski program prve stopnje s kateregakoli strokovnega področja in je
zbral(a) 240 KT, lahko vstopi v program 2. stopnje brez dodatnih pogojev.
b) Kdor je končal študijski program prve stopnje s kateregakoli študijskega področja, kjer je
zbral 180 KT, pri čemer mora uspešno zaključiti dodatni letnik magistrskega programa in
tako zbrati manjkajočih 60 KT. Predmeti dodatnega letnika so navedeni v prilogi. V kolikor

je kandidat že opravil predmete iz dodatnega letnika mu svet podiplomske šole določi
druge.
c) Kdor je končal 4-letni visokošolski strokovni študijski po dosedanjem študijskem programu
iz kateregakoli strokovnega področja, lahko vstopi v program 2. stopnje brez dodatnih
pogojev.
d) Kdor je končal 3-letni visokošolski strokovni študij po dosedanjem študijskem programu
lahko vstopi v magistrski program pod pogoji, ki so navedeni v točki b)
Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini in
se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili svoje šolanje v
Sloveniji. Pred vpisom na podiplomski študij morajo kandidati opraviti postopek priznavanja
izobraževanja za namen nadaljevanja podiplomskega študija.
V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov/-tk za vpis v magistrske študijske programe
upošteva uspeh pri študiju prve stopnje oz. enakovrednem dosedanjem študijskem programu
(povprečna ocena, ocena diplomskega dela), lahko pa tudi uspeh pri posameznih, s
študijskim programom določenih predmetih.
Pogoj za izvajanje rednega študija študijskega programa Kulturologije – kulturne in religijske
študije je najmanj 24 vpisanih študentov. Za izvajanje študijskih programov: Politologija –
javna uprava, Sociologija - sociologija vsakdanjega življenja in Strateško tržno komuniciranje
je pogoj 25 vpisanih študentov; za izvajanje programa Politologija – politična teorija je
potreben vpis 17 študentov, za izvajanje programa Politologija – svetovne študije je potreben
vpis 20 študentov.
Spodnja meja za izvedbo programov na izrednem študiju je enaka za vse programe 2.
stopnje in sicer 8 vpisanih v program.
Po merilih za prehode se lahko vpiše največ 10% kandidatov z že doseženo 2. stopnjo
izobrazbe, skupaj največ 68 študentov.
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni/izredni
Število vpisnih mest: glej tabelo;
Predmeti dodatnega letnika za posamezen študijski program so objavljeni na spletni strani
Fakultete za družbene vede.

5. FAKULTETA ZA FARMACIJO
Aškerčeva c. 7, 1000 Ljubljana,
tel.: 01/4769 500
Več informacij na: www.ffa.uni-lj.si

Magistrska študijska programa 2. stopnje:



Industrijska farmacija
Laboratorijska biomedicina

I. Magistrski študijski program 2. stopnje:
-

Industrijska farmacija

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji:
V 1. letnik magistrskega študijskega programa 2. stopnje Industrijska farmacija se lahko
vpiše, kdor je končal:
a) študijski program prve stopnje iz naslednjih področij: naravoslovje, tehnika, biotehnika ali
medicina.
b) študijski program z drugih strokovnih področij ter opravil dodatne študijske obveznosti v
obsegu od 10 do 60 KT, ki se določijo glede na različnost strokovnega področja.
Pogoji veljajo tudi za kandidate, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini.
V primeru omejitve vpisa se kot merilo za izbiro kandidatov upošteva uspeh pri študiju prve
stopnje (povprečna cena izpitov in diplomskega dela).
Kraj izvajanja: Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani
Način študija: redni in izredni
Število vpisnih mest: glej tabelo

II. Magistrski študijski program 2. stopnje:
-

Laboratorijska biomedicina

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji:
V 1. letnik magistrskega študijskega programa 2. stopnje Laboratorijska biomedicina se
lahko vpiše, kdor je končal:
a) univerzitetni študijski program prve stopnje Laboratorijska biomedicina (180 KT) ali
univerzitetni študijski program prve stopnje Biokemija (180 KT)
b) visokošolski strokovni program Laboratorijska biomedicina
c) univerzitetni študijski program prve stopnje ostalih področij, če dodatno opravi 10-60
kreditnih točk iz nabora predmetov univerzitetnega študijskega programa prve stopnje
Laboratorijska biomedicina; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega
področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna študijska komisija:
 diplomanti primerljivih študijskih programov opravijo predmete iz nabora strokovnih
predmetov
 diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov opravijo
predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov
 diplomanti vseh ostalih študijskih programov, ki nimajo primerljivega obsega temeljnih
in strokovnih predmetov, opravijo dodatne obveznosti iz nabora temeljnih in
strokovnih predmetov.

Pogoji veljajo tudi za kandidate, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini.
V primeru omejitve vpisa se kot merilo za izbiro kandidatov upošteva uspeh pri študiju prve
stopnje (povprečna cena izpitov in diplomskega dela).
Kraj izvajanja: Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo

6. FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO
Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana,
tel.: 01/476 85 00
Več informacij na: : http://www3.fgg.uni-lj.si/index.php?id=127

http://www3.fgg.uni-lj.si/index.php?id=647
http://www3.fgg.uni-lj.si/index.php?id=128
Magistrski študijski programi 2. stopnje:




Prostorsko načrtovanje
Stavbarstvo
Gradbeništvo

I. Magistrski študijski program 2. stopnje:
-

Prostorsko načrtovanje

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji: V magistrski študijski program druge stopnje Prostorsko načrtovanje se lahko
vpiše:
a) diplomant univerzitetnega študija prve stopnje Geodezija in geoinformatika;
b) diplomant univerzitetnega študija prve stopnje drugih sorodnih študijev, pri čemer se mu
lahko določi individualni premostitveni program v obliki diferencialnih izpitov v obsegu od
10 do 60 kreditnih točk. Diferencialne izpite določi Študijski odbor Oddelka za geodezijo
UL FGG individualno glede na različnost strokovnega področja in jih kandidat lahko opravi
med študijem na prvi stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij;
c) diplomant visokošolskega strokovnega študija prve stopnje Upravljanje nepremičnin, ki
opravi kot diferencialna izpita izbirna predmeta visokošolskega strokovnega študija prve
stopnje Upravljanje nepremičnin: Katastrsko urejanje zemljišč in Lokacijske storitve v
skupnem obsegu 10 kreditnih točk; diferencialna izpita lahko opravi kot izbirna predmeta v
času prvostopenjskega študija ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij;
d) diplomant dodiplomskega visokošolskega strokovnega študija Geodezije;
e) diplomant sorodnega dodiplomskega visokošolskega strokovnega študija, pri čemer se
mu lahko določi individualni premostitveni program v obliki diferencialnih izpitov v obsegu
od 10 do 60 kreditnih točk. Diferencialne izpite določi Študijski odbor Oddelka za
geodezijo UL FGG individualno glede na različnost strokovnega področja in jih kandidat
opravi pred vpisom v magistrski študij.
V primeru omejitve vpisa bodo pogoji:
- ocena študija na dodiplomski oz. prvi stopnji (50%) in
- morebitne znanstvene in strokovne objave ter morebitne izkušnje iz dela v praksi (50%).
Kraj izvajanja: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo; 2 vpisni mesti za vzporedni študij in 2 vpisni mesti za
diplomante.

II. Magistrski študijski program 2. stopnje:
-

Stavbarstvo

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji:
V drugostopenjski magistrski študijski program Stavbarstvo se lahko vpiše, kdor je končal:
a) študijski program prve stopnje s področja stavbarstva

b) študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, če kandidat pred vpisom
opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 10-60 KT - te
obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja, kandidati pa jih lahko
opravijo med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem
izpitov pred vpisom v magistrski študij
c) visokošolski strokovni študijski program Gradbeništvo pred uvedbo bolonjskih programov
d) visokošolski strokovni študijski program po starem programu z drugih strokovnih področij,
če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje
študija v obsegu 10-60 KT, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na 1. stopnji, v
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij.
V primeru omejitve vpisa bo pogoj ocena študija na 1. stopnji.
Kraj izvajanja: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo; 2 vpisni mesti za vzporedni študij in 2 vpisni mesti za
diplomante.

III. Magistrski študijski program 2. stopnje:
-

Gradbeništvo

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji:
V drugostopenjski magistrski študijski program Gradbeništvo se lahko vpiše, kdor je končal:
a) študijski program prve stopnje s področja gradbeništva
b) študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, če kandidat pred vpisom
opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 10-60 KT te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja, kandidati pa jih
lahko opravijo med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z
opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij
c) visokošolski strokovni študijski program po starem programu s področja gradbeništva
d) visokošolski strokovni študijski program po starem programu z drugih strokovnih
področij, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za
nadaljevanje študija v obsegu 10-60 KT, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na
1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v
magistrski študij.
V primeru omejitve vpisa bo pogoj ocena študija na 1. stopnji.
Kraj izvajanja: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo; 8 vpisnih mest za vzporedni študij in 8 vpisnih mest za
diplomante.
Rok za prijavo za vse tri študijske programe je 1. september 2011.

6. FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO
Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana,
tel.: 01/476 85 00
Več informacij na: : http://www3.fgg.uni-lj.si/index.php?id=127

http://www3.fgg.uni-lj.si/index.php?id=647
http://www3.fgg.uni-lj.si/index.php?id=128
Magistrski študijski programi 2. stopnje:




Prostorsko načrtovanje
Stavbarstvo
Gradbeništvo

I. Magistrski študijski program 2. stopnje:
-

Prostorsko načrtovanje

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji: V magistrski študijski program druge stopnje Prostorsko načrtovanje se lahko
vpiše:
a) diplomant univerzitetnega študija prve stopnje Geodezija in geoinformatika;
b) diplomant univerzitetnega študija prve stopnje drugih sorodnih študijev, pri čemer se mu
lahko določi individualni premostitveni program v obliki diferencialnih izpitov v obsegu od
10 do 60 kreditnih točk. Diferencialne izpite določi Študijski odbor Oddelka za geodezijo
UL FGG individualno glede na različnost strokovnega področja in jih kandidat lahko opravi
med študijem na prvi stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij;
c) diplomant visokošolskega strokovnega študija prve stopnje Upravljanje nepremičnin, ki
opravi kot diferencialna izpita izbirna predmeta visokošolskega strokovnega študija prve
stopnje Upravljanje nepremičnin: Katastrsko urejanje zemljišč in Lokacijske storitve v
skupnem obsegu 10 kreditnih točk; diferencialna izpita lahko opravi kot izbirna predmeta v
času prvostopenjskega študija ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij;
d) diplomant dodiplomskega visokošolskega strokovnega študija Geodezije;
e) diplomant sorodnega dodiplomskega visokošolskega strokovnega študija, pri čemer se
mu lahko določi individualni premostitveni program v obliki diferencialnih izpitov v obsegu
od 10 do 60 kreditnih točk. Diferencialne izpite določi Študijski odbor Oddelka za
geodezijo UL FGG individualno glede na različnost strokovnega področja in jih kandidat
opravi pred vpisom v magistrski študij.
V primeru omejitve vpisa bodo pogoji:
- ocena študija na dodiplomski oz. prvi stopnji (50%) in
- morebitne znanstvene in strokovne objave ter morebitne izkušnje iz dela v praksi (50%).
Kraj izvajanja: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo; 2 vpisni mesti za vzporedni študij in 2 vpisni mesti za
diplomante.

II. Magistrski študijski program 2. stopnje:
-

Stavbarstvo

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji:
V drugostopenjski magistrski študijski program Stavbarstvo se lahko vpiše, kdor je končal:
a) študijski program prve stopnje s področja stavbarstva

b) študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, če kandidat pred vpisom
opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 10-60 KT - te
obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja, kandidati pa jih lahko
opravijo med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem
izpitov pred vpisom v magistrski študij
c) visokošolski strokovni študijski program Gradbeništvo pred uvedbo bolonjskih programov
d) visokošolski strokovni študijski program po starem programu z drugih strokovnih področij,
če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje
študija v obsegu 10-60 KT, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na 1. stopnji, v
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij.
V primeru omejitve vpisa bo pogoj ocena študija na 1. stopnji.
Kraj izvajanja: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo; 2 vpisni mesti za vzporedni študij in 2 vpisni mesti za
diplomante.

III. Magistrski študijski program 2. stopnje:
-

Gradbeništvo

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji:
V drugostopenjski magistrski študijski program Gradbeništvo se lahko vpiše, kdor je končal:
a) študijski program prve stopnje s področja gradbeništva
b) študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, če kandidat pred vpisom
opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 10-60 KT te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja, kandidati pa jih
lahko opravijo med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z
opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij
c) visokošolski strokovni študijski program po starem programu s področja gradbeništva
d) visokošolski strokovni študijski program po starem programu z drugih strokovnih
področij, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za
nadaljevanje študija v obsegu 10-60 KT, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na
1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v
magistrski študij.
V primeru omejitve vpisa bo pogoj ocena študija na 1. stopnji.
Kraj izvajanja: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo; 8 vpisnih mest za vzporedni študij in 8 vpisnih mest za
diplomante.
Rok za prijavo za vse tri študijske programe je 1. september 2011.

7. FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO
Aškerčeva 5, 1000 Ljubljana,
tel.: 01/241 91 00
Več informacij na: www.fkkt.uni-lj.si

Magistrski študijski program 2. stopnje:


Tehniška varnost

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji:
V 2. stopenjski študijski program Tehniška varnost se lahko vpiše:
a) diplomant 1. stopnje univerzitetnega programa Tehniška varnost,
b) diplomant VSP Varstvo pri delu in požarna varnost, ki dodatno opravi diferencialna izpita
iz prvostopenjskih predmetov: Osnove materialov in Osnove procesne tehnike.
c) diplomant študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, ki niso zajeta v
prejšnjih dveh odstavkih, če je pred vpisom v študijski program opravil obveznosti v
obsegu 28 ECTS iz predmetov prve stopnje študijskega programa Tehniška varnost:
Osnove tehniške in požarne varnosti , Delovno okolje: prezračevanje, aerosoli, hrup,
osebna varovalna oprema (OVO), Analize tveganja, Gorenje in dinamika požarov.
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na doseženo povprečno oceno
prvostopenjskega študija. Za kandidate, ki izpolnjujejo pogoje za vpis po točki c), se
upošteva povprečna ocena prvostopenjskega študija 75% in povprečna ocena zahtevanih
opravljenih študijskih obveznosti pod točko c) 25%.
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni in izredni
Število vpisnih mest: glej tabelo

8. FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO
Jadranska 19, 1000 Ljubljana,
tel.: 01/476 65 00
Več informacij na: www.fmf.uni-lj.si

Magistrski študijski programi 2. stopnje:








Matematika
Finančna matematika
Medicinska fizika
Jedrska tehnika
Fizika
Geofizika
Pedagoška fizika

I. Magistrski študijski program 2. stopnje:
-

Matematika

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji:
Na magistrski študij se lahko vpiše kandidat, ki izpolnjuje katerega od naslednjih pogojev:
a) Ima končano prvo stopnjo (bolonjskega) univerzitetnega študijskega programa
Matematika
b) Ima končan stari (nebolonjski) visokošolski strokovni študijski program Praktična
matematika in izpolnjuje pogoje, določene s študijskim programom. Vse dodatne
informacije dobi kandidat v študentskem referatu Oddelka za matematiko.
c) Ima končan študijski program prve stopnje iz tehničnih ali naravoslovnih področij, kjer je
že osvojil osnove matematične analize in linearne algebre. Taka področja so npr. finančna
matematika, fizika, računalništvo in informatika. Pred vpisom mora študent opraviti še
študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Te obveznosti se določijo
glede na strokovno področje in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk, kandidat pa jih
lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z
opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program. Vse dodatne informacije
dobi kandidat v študentskem referatu Oddelka za matematiko.
d) Ima končano enakovredno izobraževanje na drugi univerzi v Sloveniji ali v tujini.
V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis v magistrski študijski program
Matematika upošteva uspeh na študiju prve stopnje (povprečna ocena, ocena diplomskega
dela) ter uspeh pri matematičnih predmetih na prvi stopnji študija. Pri razvrščanju kandidatov
za vpis splošni uspeh prinaša 50% točk in uspeh pri matematičnih predmetih 50% točk.
Prijave za vpis na magistrski študijski program 2. stopnje Matematika je potrebno oddati do
1. septembra 2011.
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo

II. Magistrski študijski program 2. stopnje:
-

Finančna matematika

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji:
Na magistrski študij se lahko vpiše kandidat, ki izpolnjuje katerega od naslednjih pogojev:

a) Ima končano prvo stopnjo (bolonjskega) univerzitetnega študijskega programa Finančna
matematika.
b) Ima končan stari (nebolonjski) visokošolski strokovni študijski program Praktična
matematika in izpolnjuje pogoje, določene s študijskim programom. Vse dodatne
informacije dobi kandidat v študentskem referatu Oddelka za matematiko.
c) Ima končano prvo stopnjo (bolonjskega) univerzitetnega študijskega programa
Matematika in izpolnjuje pogoje, določene s študijskim programom. Vse dodatne
informacije dobi kandidat v študentskem referatu Oddelka za matematiko.
d) Ima končan študijski program prve stopnje iz ekonomskih, tehničnih ali naravoslovnih
področij, npr. ekonomija, fizika, računalništvo in informatika. Pred vpisom mora kandidat
opraviti še študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Te obveznosti se
določijo glede na strokovno področje in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk,
kandidat pa jih lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje
ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program. Vse dodatne
informacije dobi kandidat v študentskem referatu Oddelka za matematiko.
e) Ima končano enakovredno izobraževanje na drugi univerzi v Sloveniji ali v tujini.
V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis v magistrski študijski program
Finančna matematika upošteva uspeh na študiju prve stopnje (povprečna ocena, ocena
diplomskega dela) ter uspeh pri matematičnih predmetih na prvi stopnji študija. Pri
razvrščanju kandidatov za vpis splošni uspeh prinaša 50% točk in uspeh pri matematičnih
predmetih 50% točk.
Prijave za vpis na magistrski študijski program 2. stopnje Finančna matematika je potrebno
oddati do 17. septembra 2011.
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo

III. Magistrski študijski program 2. stopnje:
-

Medicinska fizika

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji:
Na magistrski študij se lahko vpiše kandidat, ki izpolnjuje katerega od naslednjih pogojev:
a) Študijski program prve stopnje z naslednjih strokovnih področij: fizika, matematika.
b) Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, če kandidat pred vpisom
opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu od 10 do 60
KT - te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega
posameznika posebej določi komisija za magistrski študij na FMF, kandidati pa jih lahko
opravijo med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem
izpitov pred vpisom v magistrski študij. Okvirni pogoji za vpis na študij medicinske fizike
so:
• Vsaj 3 semestri fizike, od tega vsaj 1 semester moderne (atomske, jedrske) fizike, (vsaj
30 ECTS fizike)
• Vsaj 3 semestri matematike (vsaj 25 ECTS matematike)
• Vsaj 3 semestri praktikuma fizikalnih in tehničnih ved (vsaj 20 ECTS praktikuma)
c) Visokošolski strokovni študijski program po starem programu z naslednjih strokovnih
področij: fizika, matematika.
d) Visokošolski strokovni študijski program po starem programu z drugih strokovnih področij,
če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje
študija v obsegu od 10 do 60 KT - te obveznosti se določijo glede na različnost
strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi Komisija za

magistrski študij FMF, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na 1. stopnji, v
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij.
e) Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje kot je
navedeno v točkah od a. do d. v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za
kandidate, ki so zaključili svoje šolanje v Sloveniji.
V primeru omejitve vpisa, bodo kandidati sprejeti v vrstnem redu glede na povprečno oceno
dodiplomskega (prve stopnje) študija. V primeru, da kandidat ne bo sprejet v določenem letu,
se lahko ponovno prijavi na vpis v naslednjem šolskem letu. Izjeme bo individualno
obravnavala študijska komisija in pri tem upoštevala druge kazalnike primernosti kandidata
(strokovna usposobljenost, praktične izkušnje, raziskovalna dejavnost).
Prijave za vpis na magistrski študijski program 2. stopnje Medicinska fizika je potrebno oddati
do 17. septembra 2011.
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni in izredni
Število vpisnih mest: glej tabelo

IV. Magistrski študijski program 2. stopnje:
-

Jedrska tehnika

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji: Na magistrski študij se lahko vpiše kandidat, ki izpolnjuje katerega od
naslednjih pogojev:
a) Študijski program prve stopnje s strokovnih področij fizike, strojništva, elektrotehnike,
računalništva, gradbeništva, matematike, kemije.
b) Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, pri čemer mora, glede na
zaključeno smer študija, opravljati diferencialne izpite v obsegu od 10 do 60 kreditnih točk.
Diferencialne izpite izbira študijska komisija FMF OF med naštetimi izpiti programa Fizika
I. stopnja: Fizika I (8 ECTS), Fizika II (12 ECTS), Moderna fizika I (8 ECTS), Moderna
fizika II (5 ECTS), Matematika I, II, III in IV (10, 7, 8 in 6 ECTS). Kandidati lahko
diferencialne izpite opravijo med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali
z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij.
c) Visokošolski strokovni študijski program po starem programu s strokovnih področij fizike,
strojništva, elektrotehnike, računalništva, gradbeništva, matematike, kemije.
d) Visokošolski strokovni študijski program po starem programu z drugih strokovnih področij,
pri čemer mora, glede na zaključeno smer študija, opravljati diferencialne izpite v obsegu
od 10 do 60 kreditnih točk. Diferencialne izpite izbira študijska komisija FMF OF med
naštetimi izpiti programa Fizika I. stopnja: Fizika I (8 ECTS), Fizika II (12 ECTS), Moderna
fizika I (8 ECTS), Moderna fizika II (5 ECTS), Matematika I, II, III in IV (10, 7, 8 in 6
ECTS).
Kandidati lahko diferencialne izpite opravijo med študijem na 1. stopnji, v programih za
izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij.
e) Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje kot je
navedeno v točkah od a. do d. v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za
kandidate, ki so zaključili svoje šolanje v Sloveniji.
V primeru omejitve vpisa, bodo kandidati iz točk 1. in 3. zgoraj izbrani glede na:
- povprečne ocene na prvostopenjskem oz. univerzitetnem študiju 75 % točk
- uspeh pri predmetih s predmetnih področij matematike in fizike 25 % točk
kandidati iz točk 2. in 4. pa bodo izbrani glede na:
- povprečne ocene na prvostopenjskem študiju (180-KTdi)/1,8 % točk
- povprečno oceno opravljenih diferencialnih izpitov KTdi/1,8 % točk

Prijave za vpis na magistrski študijski program 2. stopnje Jedrska tehnika je potrebno oddati
do 17. septembra 2011.
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo

V. Magistrski študijski program 2. stopnje:


Fizika

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji: Na magistrski študij se lahko vpiše kandidat, ki izpolnjuje katerega od
naslednjih pogojev:
a.) Je opravil bolonjski prvostopenjski (dodiplomski) študijski program s strokovnega
področja fizika (program Fizika ali program Meteorologija z geofiziko).
b.) Je opravil bolonjski prvostopenjski študijski program drugih strokovnih področij, pri čemer
mora pred vpisom opraviti študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija, v
obsegu 10-60 kreditnih točk. Te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega
področja, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na 1. stopnji, v programih za
izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom na magistrski študij. O zahtevi glede
vsebine in količine diferencialnih izpitov odloča študijska komisija Oddelka za fiziko Fakultete
za Matematiko in fiziko (OF FMF).
c.) Je opravil visokošolski strokovni študijski program po starem programu s strokovnega
področja fizika (program Fizikalna merilna tehnika).
d.) Je opravil visokošolski strokovni študijski program po starem programu z drugih
strokovnih področij, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za
nadaljevanje študija v obsegu 10-60 kreditnih točk, kandidati pa jih lahko opravijo med
študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom
v magistrski študij. O zahtevi glede vsebine in količine diferencialnih izpitov odloča študijska
komisija OF FMF.
Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa:
Če je vpis omejen, so kandidati iz točk 1 in 2 zgoraj izbrani glede na:
- povprečno oceno na prvostopenjskem oz. univerzitetnem študiju
- bibliografijo in nagrade.
Kandidati iz točk 3 in 4 so izbrani glede na:
- povprečno oceno na prvostopenjskem oz. univerzitetnem študiju
točk
- povprečno oceno opravljenih diferencialnih izpitov

85 % točk
15 % točk

(180-KTdi)/1,8 %
KTdi/1,8 % točk

kjer je KTdi število kreditnih točk zahtevanih iz diferencialnih izpitov.
Prijave za vpis na magistrski študijski program 2. stopnje Fizika je potrebno oddati do 17.
septembra 2011.
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni/izredni
Število vpisnih mest: glej tabelo

VI. Magistrski študijski program 2. stopnje:

-

Geofizika
modul Meteorologija
modul Hidrologija
modul Trdna zemlja

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji: Na magistrski študij se lahko vpiše kandidat, ki izpolnjuje katerega od
naslednjih pogojev:
a.)Študijski program 1. stopnje s področja gradbeništva, matematike, fizike, meteorologije z
geofiziko, geologije, geotehnologije in rudarstva.
b.)Študijski program 1. stopnje z drugih naravoslovnih, tehniških ali drugih področij, ki niso
zajeta v prejšnjem odstavku, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so
bistvene za nadaljevanje študija, geofizike oz. posameznega modula v obsegu vsaj 46
kreditnih točk: iz področij matematike, fizike, hidrologije in vodarsta, meteorologije, geologije,
geotehnologije in rudarstva ali morebitnih drugih ved o zemlji.
Če kandidati z drugih področij obveznosti, naštetih v točki 2, niso opravili med študijem na
prvi stopnji, ali pa so jih opravili samo delno, jih lahko opravijo v programih za
izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.
Obveznosti individualnega premostitvenega programa določi svet študija Geofizika glede na
manjkajoča, za študij Geofizike bistvena znanja kandidata. To velja tudi za vpis študentov ki
so končali enakovredno izobraževanje kot je navedeno v točkah 1 in 2 v tujini in se vpisujejo
pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili svoje šolanje v Sloveniji.
Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa:
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program se bo upošteval uspeh pri študiju prve
stopnje (70 %) in uspeh pri naslednjih predmetih 1. stopnje (30 %): Matematika, Fizika, ter –
glede na izbrani modul: Geofizika, Hidrologija I in Hidravlika I., Meteorologija, Vremenski
sistemi.
Prijave za vpis na magistrski študijski program 2. stopnje Matematika je potrebno oddati do
17. septembra 2011.
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni/izredni
Število vpisnih mest: glej tabelo

VII. Magistrski študijski program 2. stopnje:


Pedagoška fizika

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji: Na magistrski študij se lahko vpiše kandidat, ki izpolnjuje katerega od
naslednjih pogojev:
a.)Kdor je uspešno zaključil bolonjski prvostopenjski študijski program s strokovnega
področja fizika, program Fizika, Izobraževalna smer;
b.)Kdor je uspešno zaključil bolonjski prvostopenjski študijski program s strokovnega
področja fizika (program Fizika-osnovni študij ali program Meteorologija z geofiziko), pri
čemer mora pred vpisom obvezno opraviti študijske obveznosti iz naslednjih predmetov
prvostopenjskega programa Fizika, Izobraževalna smer:
-Didaktika fizike 1 (5 ECTS)
-Psihologija učenja in pouka (7ECTS)

c.)Kdor je uspešno zaključil bolonjski prvostopenjski pedagoški študijski program dvopredmetne vezave Fizika in
d.)Kdor je diplomiral na visokošolskem strokovnem študijskem programu s strokovnega
področja
fizika (program Fizikalna merilna tehnika), pri čemer mora pred vpisom obvezno opraviti
študijske obveznosti iz naslednjih predmetov prvostopenjskega programa Fizika:
-Psihologija učenja in pouka (7ECTS)
-Didaktika fizike 1 (5 ECTS)
-Optika (5 ECTS)
-Astronomska opazovanja (3 ECTS)
e.)Kdor je uspešno zaključil bolonjski prvostopenjski študijski program drugih strokovnih
področij, pri čemer mora pred vpisom opraviti študijske obveznosti v obsegu 10-60 kreditnih
točk, ki so bistvene za nadaljevanje študija na programu Pedagoška fizika. To so predmeti iz
področij fizike, didaktike fizike in psihologije učenja in pouka. Obveznosti se določijo glede na
različnost strokovnega področja, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na 1. stopnji, v
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom na magistrski študij.
Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje kot je
navedeno v točkah od 1 do 5 v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za
kandidate, ki so zaključili svoje šolanje v Sloveniji.
Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa:
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani na podlagi naslednjih meril:
-dosežena povprečne ocene na prvi stopnji študija
-doseženih ocen iz predmetov, ki pokrivajo področje fizike
Prijave za vpis na magistrski študijski program 2. stopnje Pedagoška fizika je potrebno oddati
do 17. septembra 2011.
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo

9. FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET
Pot pomorščakov 4, 6320 Portorož
tel.: 05/676 71 00
Več informacij na: www.fpp.uni-lj.si

Magistrska študijska programa 2. stopnje:




Pomorstvo
- Pomorski sistemi
- Pomorsko inženirstvo
- Morske vede
Promet
- Prometna tehnologija
- Transportna logistika
- Prometna varnost.

I. Magistrski študijski program 2. stopnje:
-

Pomorstvo

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji:
Na drugostopenjski podiplomski magistrski študijski program Pomorstvo se, v skladu z
določili ZVŠ ter opredelitvami strokovnega področja tega študijskega programa, lahko vpiše
kdor izpolnjuje naslednje pogoje.
a) Uspešno zaključil bolonjski dodiplomski študijski program prve stopnje ali nebolonjski
visokošolski strokovni študijski program s strokovnega področja »Transportne storitve,« ki
je ovrednosten s 180 ECTS.
b) Uspešno zaključil bolonjski dodiplomski študijski program prve stopnje na Fakulteti za
pomorstvo in promet in sicer:
- visokošolski strokovni študijski program Navtika, ovrednoten s 180 ECTS,
- visokošolski strokovni študijski program Ladijsko strojništvo, ovrednoten s 180 ECTS,
- visokošolski strokovni študijski program Prometna tehnologija in transportna logistika,
ovrednoten s 180 ECTS,
- univerzitetni študijski program Tehnologija prometa, ovrednoten s 180 ECTS.
c) Uspešno zaključil nebolonjski dodiplomski študijski program na Fakulteti za pomorstvo in
promet in sicer:
- visokošolski strokovni študijski program Tehnologija prometa, ovrednoten s 180 ECTS,
- visokošolski strokovni študijski program Prometno-energetska tehnika, ovrednoten s
180 ECTS,
- visokošolski strokovni študijski program Pomorstvo, ovrednoten s 180 ECTS,
d) Uspešno zaključil bolonjski dodiplomski študijski program 1. stopnje ali nebolonjski
dodiplomski visokošolski strokovni študijski program s strokovnih področij »Naravoslovje,
matematika in računalništvo« ali »Tehnika«, če je pred vpisom opravil študijske
obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija glede na različnost strokovnega
področja in sicer:
1. Transportni sistemi v pomorstvu
4 ECTS,
2. Obalna navigacija
9 ECTS,
ki skupaj obsegajo 13 ECTS; kandidat pa jih opravi med študijem na prvi stopnji ali z
opravljanjem izpitov pred vpisom v drugostopenjski podiplomski magistrski študijski
program Pomorstvo.
e) Uspešno zaključil bolonjski dodiplomski študijski program 1. stopnje ali nebolonjski
dodiplomski visokošolski strokovni program z ostalih strokovnih področij, ki je ovrednoten
z najmanj 180 ECTS, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za
nadaljevanje študija glede na različnost strokovnega področja in sicer:

1. Transportni sistemi v pomorstvu
4 ECTS,
2. Obalna navigacija
9 ECTS,
3. Ravnanje s tovorom I
7 ECTS,
4. Ladijski motorji
7 ECTS,
ki skupaj obsegajo 27 ECTS; kandidat pa jih lahko opravi med študijem na prvi stopnji ali
z opravljanjem izpitov pred vpisom v drugostopenjski podiplomski magistrski študijski
program Pomorstvo.
f) Uspešno zaključil enakovredno izobraževanje v tujini
V primeru ko pride do izbire kandidatov z omejitvijo vpisa, se uporabljajo naslednji kriteriji:
- za kandidate pod točko 1, 2, 3, 6 število točk doseženih na študijskem programu
prve stopnje oz. nebolonjskem visokošolskem strokovnem programu,
- za kandidate pod točko 4, 5 pa 75% točk doseženih na študijskem programu prve
stopnje oz. nebolonjskem visokošolskem strokovnem programu in 25% točk
doseženih na dodatnih študijskih obveznostih.
Točke se izračunajo tako, da se povprečne ocene študija oz. dodatnih študijskih obveznosti
zaokrožijo na eno decimalko in pomnožijo z 10 (maksimalno je 100 točk).
Kraj izvajanja: Fakulteta za pomorstvo in promet, Portorož
Način študija: redni in izredni
Število vpisnih mest: glej tabelo;. 20 vpisnih mest za redni vzporedni študij in vpisnih mest
za diplomante in 20 vpisnih mest za izredni vzporedni študij in diplomante.
Študijski program se bo izvajal, če bo vanj vpisanih najmanj 10 kandidatov.

II. Magistrski študijski program 2. stopnje:
-

Promet

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji:
Na drugostopenjski podiplomski magistrski študijski program Promet se, v skladu z določili
ZVŠ ter opredelitvami strokovnega področja tega študijskega programa, lahko vpiše kdor
izpolnjuje naslednje pogoje.
a) Uspešno zaključil bolonjski dodiplomski študijski program prve stopnje ali nebolonjski
visokošolski strokovni študijski program s strokovnega področja »Transportne storitve,« ki
je ovrednosten s 180 ECTS.
b) Uspešno zaključil bolonjski dodiplomski študijski program prve stopnje na Fakulteti za
pomorstvo in promet in sicer:
- visokošolski strokovni študijski program Navtika, ovrednoten s 180 ECTS,
- visokošolski strokovni študijski program Ladijsko strojništvo, ovrednoten s 180 ECTS,
- visokošolski strokovni študijski program Prometna tehnologija in transportna logistika,
ovrednoten s 180 ECTS,
- univerzitetni študijski program Tehnologija prometa, ovrednoten s 180 ECTS.
c) Uspešno zaključil nebolonjski dodiplomski študijski program na Fakulteti za pomorstvo in
promet in sicer:
- visokošolski strokovni študijski program Tehnologija prometa, ovrednoten s 180 ECTS,
- visokošolski strokovni študijski program Prometno-energetska tehnika, ovrednoten s
180 ECTS,
- visokošolski strokovni študijski program Pomorstvo, ovrednoten s 180 ECTS,
d) Uspešno zaključil bolonjski dodiplomski študijskei program 1. stopnje ali nebolonjski
dodiplomski visokošolski strokovni študijski program s strokovnih področij »Naravoslovje,
matematika in računalništvo« ali »Tehnika«, če je pred vpisom opravil študijske
obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija glede na različnost strokovnega
področja in sicer:

1. Tehnologija prometa
8 ECTS,
2. Transportna logistika
6 ECTS,
ki skupaj obsegajo 14 ECTS; kandidat pa jih opravi med študijem na prvi stopnji ali z
opravljanjem izpitov pred vpisom v drugostopenjski podiplomski magistrski študijski
program Promet.
e) Uspešno zaključil bolonjski dodiplomski študijski program 1. stopnje ali nebolonjski
dodiplomski visokošolski strokovni program z ostalih strokovnih področij, ki je ovrednoten
z najmanj 180 ECTS, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za
nadaljevanje študija glede na različnost strokovnega področja in sicer:
1. Tehnologija prometa
8 ECTS,
2. Transportna logistika
6 ECTS,
3. Inteligentni transportni sistemi
7 ECTS,
4. Prometna varnost
7 ECTS,
ki skupaj obsegajo 28 ECTS; kandidat pa jih lahko opravi med študijem na prvi stopnji ali
z opravljanjem izpitov pred vpisom v drugostopenjski podiplomski magistrski študijski
program Promet.
f) Uspešno zaključil enakovredno izobraževanje v tujini.
V primeru ko pride do izbire kandidatov z omejitvijo vpisa, se uporabljajo naslednji kriteriji:
- za kandidate pod točko 1, 2, 3, 6 število točk doseženih na študijskem programu
prve stopnje oz. nebolonjskem visokošolskem strokovnem programu,
- za kandidate pod točko 4, 5 pa 75% točk doseženih na študijskem programu prve
stopnje oz. nebolonjskem visokošolskem strokovnem programu in 25% točk
doseženih na dodatnih študijskih obveznostih.
Točke se izračunajo tako, da se povprečne ocene študija oz. dodatnih študijskih obveznosti
zaokrožijo na eno decimalko in pomnožijo z 10 (maksimalno je 100 točk).
Kraj izvajanja: Fakulteta za pomorstvo in promet, Portorož
Način študija: redni in izredni
Število vpisnih mest: glej tabelo; 20 vpisnih mest za redni vzporedni študij in diplomante in
20 vpisnih mest za izredni vzporedni študij in diplomante.
Študijski program se bo izvajal, če bo vanj vpisanih najmanj 10 kandidatov.

10. FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
Tržaška 25, 1001 Ljubljana
tel.: 01/476 84 11
Več informacij na: www.fri.uni-lj.si

I. Magistrski študijski program 2. stopnje:


Računalništvo in informatika

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji: V magistrski študijski program se lahko vpiše kdor:
a) Ima opravljen študij 1. stopnje strokovnih področij računalništvo ali informatika, oziroma
študij naravoslovja in tehnike (matematika, fizika, elektrotehnika, kemija in kemijska
tehnologija, strojništvo, gradbeništvo).
b) Ima opravljen študij 1. stopnje iz področja, ki ni zajeto pod a.) in je pred vpisom opravil
naslednje izpite iz 1. stopenjskega programa FRI: Osnove programiranja, Diskretne
strukture, Osnove digitalnih vezij, Arhitektura računalniških sistemov, Osnove
informacijskih sistemov ali pa je tekom svojega prvostopenjskega študija osvojil snov
pokrito v naštetih predmetih.

Merila in postopki za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa:
če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:
- povprečna ocena pri predmetih 1. stopnje
60% točk
- povprečna ocena pri predmetih 1. stopnje
a) predmeti s področja matematike
20% točk
b) predmeti s področja računalništva
10% točk
c) predmeti s področja informatike
10% točk
Kraj izvajanja: Fakulteta za računalništvo in informatiko, Ljubljana
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo; 4 vpisna mesta za redni vzporedni študij in diplomante.
Kandidati za vpis morajo najkasneje do vključno 1. septembra 2011 oddati prijavo za vpis.

10. FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
Tržaška 25, 1001 Ljubljana
tel.: 01/476 84 11
Več informacij na: www.fri.uni-lj.si

I. Magistrski študijski program 2. stopnje:


Računalništvo in informatika

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji: V magistrski študijski program se lahko vpiše kdor:
a) Ima opravljen študij 1. stopnje strokovnih področij računalništvo ali informatika, oziroma
študij naravoslovja in tehnike (matematika, fizika, elektrotehnika, kemija in kemijska
tehnologija, strojništvo, gradbeništvo).
b) Ima opravljen študij 1. stopnje iz področja, ki ni zajeto pod a.) in je pred vpisom opravil
naslednje izpite iz 1. stopenjskega programa FRI: Osnove programiranja, Diskretne
strukture, Osnove digitalnih vezij, Arhitektura računalniških sistemov, Osnove
informacijskih sistemov ali pa je tekom svojega prvostopenjskega študija osvojil snov
pokrito v naštetih predmetih.

Merila in postopki za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa:
če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:
- povprečna ocena pri predmetih 1. stopnje
60% točk
- povprečna ocena pri predmetih 1. stopnje
a) predmeti s področja matematike
20% točk
b) predmeti s področja računalništva
10% točk
c) predmeti s področja informatike
10% točk
Kraj izvajanja: Fakulteta za računalništvo in informatiko, Ljubljana
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo; 4 vpisna mesta za redni vzporedni študij in diplomante.
Kandidati za vpis morajo najkasneje do vključno 1. septembra 2011 oddati prijavo za vpis.

11. FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO
Topniška 31, 1001 Ljubljana
tel.: 01/280 92 40
Več informacij na: www.fsd.uni-lj.si

Magistrski študijski programi 2. stopnje:






Socialno delo z družino
Socialno delo
Socialno delo s starimi ljudmi
Duševno zdravje v skupnosti
Socialno vključevanje in pravičnost na področju hendikepa, etičnosti in spola

Trajanje študija: 1 leto
Vpisni pogoji:
Na magistrski študijski program 2. stopnje, se lahko vpiše kdor je končal:
a) študijski program prve stopnje s področja socialnega dela, sociologije, socialne
pedagogike, pedagogike, psihologije ali prava ter pri tem zbral/a 240KT ali
b) študijski program prve stopnje z drugega strokovnega področja ter pri tem zbral/a 240KT,
mora predhodno opraviti diferencialne izpite (20KT),kar vključuje 3 predmete po 4KT in
Prakso v obsegu 8KT. Predmeti so: Uvod v socialno delo, Teorije socialnega dela,
Raziskovalni seminar ter Praksa. V skladu z 38. členom Zakona o visokem šolstvu morajo te
obveznosti biti opravljene pred vpisom v magistrski program.
c) triletni prenovljeni študijski program prve stopnje ter s tem pridobil/a 180 KT, mora opraviti
dodatni
letnik
in
tako
zbrati
manjkajočih
60KT
ali
d) 4-letni visokošolski strokovni študijski program s področij, ki so navedena v točki a) lahko
vstopi v magistrski program, pod pogoji, ki so navedeni v točki a).
e) 4-letni visokošolski strokovni program z drugih strokovnih področij, lahko vstopi v
magistrski program, pod pogoji, ki so navedeni v točki b)
f) 3-letni visokošolski strokovni študijski program, lahko vstopi pod pogoji navedenimi v točki
c).
Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje kot je
navedeno v točkah od a) do f) v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za
kandidate, ki so zaključili svoje šolanje v Sloveniji.
Program dodatnega letnika
Za premostitev razlike med triletnim in štiriletnim prvostopenjskim programom (slednji je
pogoj za vpis na 2. stopnjo), mora študent opraviti dodatni letnik:
PREDMETNIK: Program dodatnega letnika (60 ECTS)
Kontaktne ure
1. semester
P
S
V
TD
1. Družbeni
in
pravni
okvir 30 20
socialnega dela
7. Raziskovanje v socialnem delu
15 15 15
6. Organizacija
in
vodenje
v 15 15 15
socialnem delu
3. Izbirni predmet
4. Praktikum in projektno delo
5
25 10
2. semester
5. Teorije družbe in posameznika
15 15 15
2. Teorije in metode v socialnem 20 40 30

ECTS ŠOŠ
Σ
50

5

125

5
5

50
50

5
5

125
125

20

60
60

5
10

125
250

5
10

50
100

5
10

125
250

DO

delu
8. Izbirni predmet
9. Projektno delo
Skupaj

5

25

10

20

60
60
540

5
10
60

125
250
1500

Dodatni letnik morajo študenti pod točko c) in f) opraviti pred vpisom v magistrski program.
Dodatni letnik se izvaja v okviru programa Socialno delo.
Pri izbiri kandidatov za izbiro ob omejitvi vpisa v magistrske študijske programe se upošteva:
- uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena brez ocene diplomskega dela).
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: izredni
Število vpisnih mest: glej tabelo; Študijski program se bo izvajal, če bo vanj vpisanih
najmanj 15 kandidatov.

12. FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana,
tel.: 01/477 12 00; 01/477 11 69
Več informacij na: www.fs.uni-lj.si

I. Magistrski študijski program 2. stopnje:


Strojništvo
Osnovne smeri programa:
- Konstruiranje in mehanika
- Energetsko in procesno strojništvo
- Proizvodno strojništvo
- Mehatronika in laserska tehnika
Interdisciplinarne smeri programa:
- Sistemi prometne varnosti
- Inženirska reologija
- Okoljsko strojništvo
- Varilstvo
- Terotehnologije
- Inženirska pedagogika
- Inženirska varnost

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji: Na magistrski študijski program strojništvo se lahko vpišejo kandidati, ki so
zaključili:
- študijski program prve stopnje (bolonjski univerzitetni ali visokošolski strokovni program
v obsegu vsaj 180 ECTS) s področja strojništva ali sorodnih tehniških oziroma
naravoslovno-matematičnih ved,
- dodiplomski študijski program prve stopnje (bolonjski univerzitetni ali visokošolski
strokovni program v obsegu vsaj 180 ECTS) s področij, ki niso navedena v prejšnjem
odstavku, ob pogoju, da so pred vpisom v Magistrski študijski program II. stopnje
STROJNIŠTVO - Razvojno raziskovalni program opravili študijske obveznosti iz
univerzitetnega dodiplomskega študijskega programa STROJNIŠTVO - Razvojno
raziskovalni program v obsegu 44 ECTS iz vsebin, ki so bistvene za nadaljevanje
študija: Matematika 2, Trdnost, Gradiva 2, Termodinamika, Prenos toplote, Strojni
elementi 2 in Metodika konstruiranja,
- visokošolski strokovni študijski program s področja strojništva ali sorodnih tehniških oziroma
naravoslovno-matematičnih ved (pred sprejetjem Zakona o visokem šolstvu leta 2004),
- visokošolski strokovni študijski program (pred sprejetjem Zakona o visokem šolstvu leta
2004) s področij, ki niso navedena v prejšnjem odstavku, ob pogoju, da so pred vpisom
v Magistrski študijski program II. stopnje STROJNIŠTVO - Razvojno raziskovalni
program opravili študijske obveznosti iz univerzitetnega dodiplomskega študijskega
programa STROJNIŠTVO - Razvojno raziskovalni program v obsegu 44 ECTS iz
vsebin, ki so bistvene za nadaljevanje študija: Matematika 2, Trdnost, Gradiva 2,
Termodinamika, Prenos toplote, Strojni elementi 2 in Metodika konstruiranja.
V primeru omejitve vpisa bo izbor kandidatov temeljil na uspehu pri predhodnem študiju in
preverbi znanja pri izbirnem pisnem izpitu s področja strojništva, in sicer upoštevaje
naslednje deleže:
- povprečna ocena študija vključno z oceno diplomske naloge (40 %)
- uspeh pri izbirnem pisnem izpitu (60 %).

Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo; 13 vpisnih mest za vzporedni študij in diplomante.
Kandidati se morajo prijaviti na Fakulteti za strojništvo najkasneje do vključno 1. septembra
2011.

14. FAKULTETA ZA UPRAVO
Gosarjeva ul. 5, 1000 Ljubljana,
tel.: 01/5805 501
Več informacij na: www.fu.uni-lj.si

I. Magistrski študijski program 2. stopnje:


Uprava
- Upravno-pravna smer,
- Upravno-ekonomska smer
- Upravno-informacijska smer

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji: V magistrski študijski program Uprava 2. stopnje se lahko vpišejo
neposredno:
Diplomanti Fakultete za upravo:
a) diplomanti triletnega visokošolskega strokovnega programa Javna uprava;
b) diplomanti triletnega visokošolskega strokovnega ali univerzitetnega programa Uprava 1.
stopnje (180 KT).
Diplomanti drugih fakultet:
a) diplomanti dosedanjih triletnih visokošolskih strokovnih programov in triletnih študijskih
programov 1. stopnje (180 KT) z ustreznih strokovnih področij upravne, pravne,
ekonomske, informacijske in organizacijske smeri. V 2. letniku morajo vpisati upravno¬pravno smer;
b) diplomanti dosedanjih triletnih visokošolskih strokovnih programov in triletnih študijskih
programov 1. stopnje (180 KT) z drugih strokovnih področij morajo pred vpisom opraviti
dodatne izpite iz 3 predmetov univerzitetnega programa Uprava 1. stopnje: Upravni
postopek in upravni spor (8 KT), Pravna ureditev javne uprave (6 KT) in Teorija javne
uprave (8 KT). V 2. letniku morajo vpisati upravno-pravno smer.
V primeru, da število prijav za vpis v magistrski študijski program Uprava 2. stopnje, bistveno
presega število razpisanih mest oziroma njegove zmogljivosti (kadrovske, prostorske,
opremske in druge) bo Fakulteta za upravo, v skladu z 41. členom ZviS, vpis omejila. Pri tem
bodo kandidati razvrščeni glede na ugotovljeno povprečno oceno študija na 1. stopnji
oziroma na dodiplomskem študijskem programu oz. na podiplomskem specialističnem
študiju.
Kraj izvajanja: Ljubljana in Maribor
Način študija: redni in izredni
Število vpisnih mest: glej tabelo; Študijski program se bo izvajal, če bo vanj vpisanih
najmanj 30 kandidatov.

II. Skupni magistrski študijski program 2. stopnje


Finance in računovodstvo v EU

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji:
V magistrski študijski program Finance in računovodstvo v EU 2. stopnja se lahko vpišejo
neposredno:
Diplomanti Fakultete za upravo:
a) diplomanti triletnega visokošolskega strokovnega programa Javna uprava;
b) diplomanti triletnega visokošolskega strokovnega ali univerzitetnega programa Uprava 1.
stopnje (180 ECTS).
Diplomanti drugih fakultet:

a) diplomanti dosedanjih triletnih visokošolskih strokovnih programov in študijskih programov
1. stopnje (180 ECTS) z ustreznih strokovnih področij upravne, pravne, ekonomske,
informacijske in organizacijske smeri.
b) diplomanti dosedanjih triletnih visokošolskih strokovnih programov in študijskih programov
1. stopnje (180 ECTS) z drugih strokovnih področij morajo opraviti dodatne izpite iz 3
predmetov univerzitetnega programa Uprava 1. stopnje: Temelji ekonomije (7 ECTS),
Ekonomika javnega sektorja (6 ECTS) in Kvantitativne metode (8 ECTS), ki jih je potrebno
opraviti do vpisa v 2. letnik.
Kraj izvajanja:
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo – Ljubljana, Slovenija;
Univerza Mateja Bela, Ekonomska fakulteta – Banska Bystrica, Slovaška;
Ekonomska Univerza, Fakulteta za finance in računovodstvo – Praga, Češka Republika;
Univerza v Rotterdamu, Poslovna fakulteta v Rotterdamu – Rotterdam, Nizozemska.
Način študija: redni in izredni
Število vpisnih mest: glej tabelo

15. FILOZOFSKA FAKULTETA
Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
tel.: 01 241 10 00
Več informacij na: www.ff.uni-lj.si

Magistrski študijski programi 2. stopnje:
















Bibliotekarstvo
Informacijska znanost z bibliotekarstvom
Založniški študiji
Šolsko knjižničarstvo
Etnologija in kulturna antropologija
Kulturna raznolikost in transnacionalni procesi (CREOLE)
Umetnostna zgodovina
Zgodovina jugovzhodne Evrope
Zgodovina
Tolmačenje
Prevajanje
Prevajanje (slovenščina-angleščina-francoščina)
Prevajanje (slovenščina-angleščina-nemščina)
Germanistika
Geografija

I. Magistrski študijski program 2. stopnje:


Bibliotekarstvo

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji:
V magistrski študijski program Bibliotekarstvo se lahko vpiše, kdor je končal:
a) študijski program prve stopnje Bibliotekarstvo in informatika
b) študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, če kandidat pred vpisom
opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu do 60 KT - te
obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja, kandidati pa jih lahko
opravijo med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem
izpitov pred vpisom v magistrski študij
c) študijski program po starem programu univerzitetnega študija bibliotekarstva
d) visokošolski strokovni študijski program po starem programu z drugih strokovnih področij,
če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje
študija v obsegu do 60 KT, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na prvi stopnji, v
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij
Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje, kot je
navedeno v točkah od a) do d) v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za
kandidate, ki so zaključili svoje šolanje v Sloveniji.
Pri izbiri ob omejitvi vpisa bomo kandidate razvrščali po naslednjem kriteriju:
povprečna ocena na dodiplomskem študiju (60%)
ocena diplomskega izpita oz. diplomskega dela (40%)
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo

II. Magistrski študijski program 2. stopnje:


Informacijska znanost z bibliotekarstvom

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji:
V magistrski študijski program Informacijska znanost z bibliotekarstvom se lahko vpiše, kdor
je končal:
a) študijski program prve stopnje Bibliotekarstvo in informatika
b) študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, če kandidat pred vpisom
opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu do 60 KT - te
obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja, kandidati pa jih lahko
opravijo med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem
izpitov pred vpisom v magistrski študij
c) študijski program po starem programu univerzitetnega študija bibliotekarstva
d) visokošolski strokovni študijski program po starem programu z drugih strokovnih področij,
če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje
študija v obsegu do 60 KT, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na prvi stopnji, v
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij
Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje, kot je
navedeno v točkah od a) do d) v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za
kandidate, ki so zaključili svoje šolanje v Sloveniji.
Pri izbiri ob omejitvi vpisa bomo kandidate razvrščali po naslednjem kriteriju:
povprečna ocena na dodiplomskem študiju (60%)
ocena diplomskega izpita oz. diplomskega dela (40%)
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo

III. Magistrski študijski program 2. stopnje:


Založniški študiji

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji:
V magistrski študijski program Založniški študiji se lahko vpiše, kdor je končal:
a) študijski program prve stopnje bibliotekarstvo in informatika
b) študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, če kandidat pred vpisom
opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu do 60 KT - te
obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja, kandidati pa jih lahko
opravijo med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem
izpitov pred vpisom v magistrski študij
c) študijski program po starem programu univerzitetnega študija bibliotekarstva
d) visokošolski strokovni študijski program po starem programu z drugih strokovnih področij,
če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje
študija v obsegu do 60 KT, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na prvi stopnji, v
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij
Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje, kot je
navedeno v točkah od a. do d. v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za
kandidate, ki so zaključili svoje šolanje v Sloveniji.

Pri izbiri ob omejitvi vpisa bomo kandidate razvrščali po naslednjem kriteriju:
povprečna ocena na dodiplomskem študiju (60%)
ocena diplomskega izpita oz. diplomskega dela (40%)
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo

IV. Magistrski študijski program 2. stopnje:


Šolsko knjižničarstvo

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji:
V magistrski študijski program Šolsko knjižničarstvo se lahko vpiše kdor je končal:
a) študijski program prve stopnje bibliotekarstvo in informatika
b) študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, če kandidat pred vpisom
opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 10-60 KT - te
obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja, kandidati pa jih lahko
opravijo med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem
izpitov pred vpisom v magistrski študij
c) študijski program po starem programu univerzitetnega študija bibliotekarstva
d) visokošolski strokovni študijski program po starem programu z drugih strokovnih področij,
če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje
študija v obsegu 10-60 KT, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na 1. stopnji, v
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij
Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje, kot je
navedeno v točkah od a. do d. v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za
kandidate, ki so zaključili svoje šolanje v Sloveniji.
Merila za izbiro ob omejitvi vpisa
povprečna ocena na dodiplomskem študiju (60%)
ocena diplomskega izpita oz. diplomskega dela (40%)
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: izredni
Število vpisnih mest: glej tabelo; študij se bo izvajal v primeru, da bo vpisanih najmanj 10
študentov.

V. Magistrski študijski program 2. stopnje:


Etnologija in kulturna antropologija

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji:
V študijski program se lahko vpiše kdor je končal:
Pogoj za vključitev v magistrsko (drugo) stopnjo študija je uspešno dokončana dodiplomska
(prva) stopnja ustreznega strokovnega področja, to je programa etnologije in kulturne
antropologije. Študenti, ki so končali kateregakoli od drugih dodiplomskih študijskih
programov, ovrednotenih s 180 kreditnimi točkami po ECTS, se lahko vpišejo na magistrski
študij etnologije in kulturne antropologije pod pogoji, določenimi v alinejah a), b) in c) ter d) in
e) (spodaj).

a) Študenti, ki so končali kateregakoli od prvostopenjskih študijev humanistične ali
družboslovne usmeritve (180 kreditnih točk po ECTS), morajo dodatno pridobiti še 9
kreditnih točk po ECTS temeljnega etnološkega modula, ki je sestavljen iz naslednjih
predmetov:
- Metodologija etnologije in kulturne antropologije (6 kreditnih točk po ECTS);
- Zgodovina slovenske etnologije in kulturne antropologije (3 kreditnih točk po
ECTS).
b) Študenti, ki so končali kateregakoli od prvostopenjskih študijev tehnične in
naravoslovne usmeritve (180 kreditnih točk po ECTS), morajo dodatno pridobiti še 30
kreditnih točk po ECTS temeljnega etnološkega modula, ki je sestavljen iz naslednjih
predmetov:
- Metodologija etnologije in kulturne antropologije (6 kreditnih točk po ECTS);
- Zgodovina slovenske etnologije in kulturne antropologije (3 kreditnih točk po
ECTS);
- Antropološke teorije (3 kreditnih točk po ECTS);
- Teorije kulture, načini življenja in identitete (3 kreditnih točk po ECTS);
- Etnografsko raziskovanje (3 kreditnih točk po ECTS);
- Etnologija Evrope (6 kreditnih točk po ECTS);
- Geneza slovenskega kulturnega prostora (6 kreditnih točk po ECTS).
c) Študenti, ki končajo prvostopenjskih študijski program, ovrednoten z 240 kreditnimi
točkami po ECTS, morajo opraviti temeljni etnološki modul (9 kreditnih točk po ECTS,
če so dokončali katerikoli študij na humanistični smeri ali v družboslovju, in 15
kreditnih točk po ECTS, če so končali študijski program naravoslovja ali tehnike).
Izmed dotlej opravljenih študijskih obveznosti se jim lahko priznajo tiste, ki
korespondirajo s predmetnikom magistrskega študija etnologije in kulturne
antropologije, zlasti pri naboru splošno-izbirnih predmetov. Pri tem se jim lahko
priznajo dotlej opravljene izpitne obveznosti v obsegu največ 12 kreditnih točk po
ECTS. O vsakem posamičnem primeru presoja Svet Oddelka za etnologijo in kulturno
antropologijo in izdela individualni študijski program.
d) Študentje, ki so končali študijski program etnologije in kulturne antropologije za
pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, se lahko vpišejo na
magistrski študij etnologije in kulturne antropologije. Pri tem se jim priznajo opravljene
študijske obveznosti druge stopnje v obsegu do največ 60 kreditnih točk po ECTS.
Odločitev o priznavanju opravljenih obveznosti posameznega študenta iz novega
programa sprejme komisija, ki jo imenuje svet oddelka.
e) Študenti, ki so končali študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe,
sprejet pred 11. 6. 2004, morajo dodatno pridobiti še 60 kreditnih točk po ECTS
temeljnega etnološkega modula, ki je sestavljen iz naslednjih predmetov:
- Metodologija etnologije in kulturne antropologije (6 kreditnih točk po ECTS);
- Zgodovina slovenske etnologije in kulturne antropologije (3 kreditnih točk po
ECTS);
- Antropološke teorije (3 kreditnih točk po ECTS);
- Teorije kulture, načini življenja in identitete (3 kreditnih točk po ECTS);
- Etnografsko raziskovanje (6 kreditnih točk po ECTS);
- Etnologija Evrope (6 kreditnih točk po ECTS);
- Geneza slovenskega kulturnega prostora (6 kreditnih točk po ECTS);
- Gospodarske kulture Slovenije (3 kreditnih točk po ECTS);
- Folkloristika (6 kreditnih točk po ECTS);
- Socialni spomin in kulturna dediščina (6 kreditnih točk po ECTS);
- Etnološka muzeologija ali Etnološko konservatorstvo (6 kreditnih točk po
ECTS);

-

Antropologija Afrike, Antropologija Amerike, Etnologija Azije ali Etnologija
Oceanije (6 kreditnih točk po ECTS).

Pogoji za vpis na drugostopenjski študij etnologije in kulturne antropologije izpolnjujejo tudi
študentje, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini.
Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa:
- ob omejitvi vpisa bo upoštevana dosežena povprečna ocena na dodiplomskem
študiju.
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo

VI. Skupni magistrski študijski program 2. stopnje:


Kulturna raznolikost in transnacionalni procesi (CREOLE)

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji:
V študijski program se lahko vpiše kdor je končal:
a) Pogoj za vključitev v program CREOLE je uspešno dokončana prva stopnja študija
humanistične ali družboslovne usmeritve (180 kreditnih točk po ECTS).
b) Študentje in študentke, ki so končali prvo stopnjo kateregakoli od študijev tehnične in
naravoslovne usmeritve, morajo dodatno pridobiti še 30 kreditnih točk po ECTS
temeljnega modula s prve stopnje programa Etnologija in kulturna antropologija:
- Metodologija etnologije in kulturne antropologije (6 kreditnih točk po ECTS)
- Antropološke teorije (3 kreditnih točk po ECTS)
- Etnografsko raziskovanje (6 kreditnih točk po ECTS)
- Teorije kulture, načini življenja in identitete (3 kreditnih točk po ECTS)
- Etnologija Evrope (6 kreditnih točk po ECTS)
- Etnologija Afrike, Etnologija Amerik, Etnologija Azije ali Etnologija Oceanije
(študent/ka izbere enega izmed njih; vsak od naštetih je vreden 6 kreditnih
točk po ECTS).
c) Študentje in študentke, ki so končali študijski program etnologije in kulturne
antropologije za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, se
lahko vpišejo v program druge stopnje CREOLE. Pri tem se jim lahko priznajo
opravljene študijske obveznosti druge stopnje v obsegu do 60 kreditnih točk po
ECTS.
d) Študentje in študentke, ki so končali študijski program humanistične ali družboslovne
usmeritve za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, se lahko
vpišejo v program druge stopnje CREOLE. Pri tem se jim lahko priznajo opravljene
študijske obveznosti druge stopnje v obsegu do 30 kreditnih točk po ECTS.
e) Študentje in študentke, ki so končali druge študijske programe za pridobitev
univerzitetne izobrazbe, sprejete pred 11. 6. 2004, ali katerega od študijskih
programov za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004,
morajo za vpis na program CREOLE opraviti enake obveznosti, ki so zgoraj
navedene za študente in študentke, ki so končali prvo stopnjo kateregakoli od
študijev tehnične in naravoslovne usmeritve.
Pogoje za vpis v program CREOLE izpolnjujejo tudi tisti, ki so končali enakovredno
izobraževanje v tujini. Vpisujejo se pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate in

kandidatke, ki so zaključili študij v Sloveniji.
Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa:
- ob omejitvi vpisa je merilo za izbiro študijska uspešnost na prvostopenjskem
(oziroma dodiplomskem študiju). Pri tem se upošteva povprečna ocena in ocena
diplomskega dela.
Kandidate in kandidatke za študij izberejo na vsaki od partnerskih institucij programa
CREOLE (v Sloveniji je to Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete
Univerze v Ljubljani). Končna odločitev o izboru je prepuščena konzorciju programa
CREOLE.
Kraj izvajanja: Ljubljana, Dunaj, Stockholm, Maynoth, Barcelona, Lyon
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo

VIII. Magistrski študijski program 2. stopnje:


Umetnostna zgodovina

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji:
V študijski program se lahko vpiše kdor je končal:
a) kdor je končal prvostopenjski študijski program umetnostnozgodovinske študijske
usmeritve ali
b) kdor je končal študijski program umetnostne zgodovine za pridobitev univerzitetne
izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004 ali
c) kdor je končal katerikoli drugi prvostopenjski študijski program ali katerikoli drugi
študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, pri
čemer mora opraviti naslednje diferencialne izpite:








Uvod v občo umetnostno zgodovino (5 kreditnih točk po ECTS),
Uvod v slovensko umetnostno zgodovino(5 kreditnih točk po ECTS),
Umetnost zgodnjega in visokega srednjega veka v Zahodni Evropi I
in II (10 kreditnih točk po ECTS),
Umetnost poznega srednjega veka in zgodnjega novega veka v
Zahodni Evropi I in II (10 kreditnih točk po ECTS),
Umetnost novega veka v Zahodni Evropi I in II (10 kreditnih točk po
ECTS),
Slovenska umetnost v srednjem veku I in II (10 kreditnih točk po
ECTS) in
Slovenska umetnost v novem veku I in II (10 kreditnih točk po
ECTS).

Kandidat lahko opravi te obveznosti med študijem na prvi stopnji, v programih za
izpopolnjevanje ali z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v drugostopenjski
magistrski študijski program.
Če je sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na dosežene točke,
izračunane na podlagi:
povprečne ocene na prvostopenjskem oz. dodiplomskem študiju (50 %) in
ocena diplomskega izpita oz. diplomske naloge (50 %).
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni/izredni

Število vpisnih mest: glej tabelo

IX. Magistrski študijski program 2. stopnje:


Zgodovina - enopredmetna

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji:
V študijski program se lahko vpiše kdor je končal:
a) enopredmetni prvostopenjski študijski program zgodovina;
b) dodiplomski študij humanistične usmeritve (prvo stopnjo, 180 KT); mora dodatno pridobiti
še 20 KT enopredmetne dodiplomske stopnje: Struktura zgodovinske vede (5 KT) Teorija
zgodovine (5 KT) in dva predmeta po 5 KT, ki ju glede na izbrano smer kandidata/-tke
predpiše Oddelek za zgodovino individualno vsakemu kandidatu/-tki;
c) dodiplomski študij družboslovne usmeritve (prvo stopnjo, 180 KT); mora pridobiti še 30 KT
enopredmetne dodiplomske stopnje: Struktura zgodovinske vede (5 KT) Teorija
zgodovine (5 KT) in štiri predmete po 5 KT, ki jih glede na izbrano smer kandidata/-tke
predpiše Oddelek za zgodovino individualno vsakemu kandidatu/-tki;
d) dodiplomski študij tehnične in naravoslovne usmeritve (prvo stopnjo, 180 KT); mora
pridobiti še 60 KT enopredmetne dodiplomske stopnje: Struktura zgodovinske vede (5 KT)
Teorija zgodovine (5 KT) in deset predmetov po 5 KT, ki jih glede na izbran smer
kandidata/-tke predpiše Oddelek za zgodovino individualno vsakemu kandidatu/-tki;
e) visokošolski strokovni študijski program po starem programu s strokovnih področij
humanistične ali družboslovne smeri Oddelek za zgodovino lahko na osnovi individualne
obravnave prizna posamezne predmete predvsem kot izbirne predmete.
Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje kot je
navedeno v točkah od a) do e) v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za
kandidate, ki so zaključili svoje šolanje v Sloveniji.
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni in izredni
Število vpisnih mest: glej tabelo

X. Skupni magistrski študijski program 2. stopnje:


Zgodovina jugovzhodne Evrope

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji:
V študijski program se lahko vpiše, kdor je končal:
a) bolonjski študijski program prve stopnje zgodovine ali etnologije in kulturne antropologije s
180 kreditnimi točkami;
b) študijski program prve stopnje geografije, geografije kontaktnih prostorov, kulturnih
študijev in antropologije, kulturologije, politologije, sociologije, arheologije, hrvaškega,
srbskega ali makedonskega jezika, primerjalne književnosti, primerjalnega slovanskega
jezikoslovja, sociologije kulture in umetnostne zgodovine, če je pred vpisom opravil
študijske obveznosti v obsegu 10-60 kreditnih točk, ki so bistvene za nadaljevanje študija;
c) druge študijske programe, če izbirna komisija presodi, da je njihova kvalifikacija
enakovredna;
d) dodiplomski študijski program zgodovine, etnologije in kulturne antropologije.
V primeru omejitve vpisa, se oblikuje komisija za izbor kandidatov, ki upošteva naslednje
kriterije: povprečno oceno na 1. stopnji, povprečno oceno predmetov Zgodovina JV Evrope,
znanje jezikov, kandidatovo motivacijo in dve priporočili profesorjev.

Kraj izvajanja: Ljubljana, Cluj, Gradec
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo

XI. Magistrski študijski program 2. stopnje:


Tolmačenje

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji:
Na magistrski študij Tolmačenja se lahko vpiše
a) vsak kandidat oz. kandidatka z diplomo prve stopnje Medjezikovnega posredovanja
ustrezne smeri glede na želeno smer magistrskega študija (izbrani jeziki na magistrskem
študiju se morajo ujemati z izbranimi jeziki na dodiplomskem študiju); pogoj za vpis je
uspešno opravljen preizkus tolmaških sposobnosti;
b) kandidat oz. kandidatka z diplomo prve stopnje z drugega strokovnega področja: ti
kandidati oz. kandidatke morajo opraviti izpit, pri katerem se preverijo jezikovne
kompetence iz slovenščine in dveh tujih jezikov (glede na želeno smer študija) in preizkus
tolmaških sposobnosti; glede na pridobljene kompetence dodiplomskega študija in
rezultate izpita se lahko določijo dodatne obveznosti v obsegu od 10 do največ 60 KT;
c) kandidat oz. kandidatka, ki je končal oz. končala visokošolski strokovni študijski program
po starem programu z drugih strokovnih področij: ti kandidati oz. kandidatke morajo
opraviti izpit, pri katerem se preverijo jezikovne kompetence iz slovenščine in dveh tujih
jezikov (glede na želeno smer študija) in preizkus tolmaških sposobnosti; glede na
pridobljene kompetence dodiplomskega študija in rezultate izpita se lahko določijo
dodatne obveznosti v obsegu od 10 do največ 60 KT; te obveznosti se določijo glede na
različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi Kolegij
predstojnika Oddelka za prevajalstvo FF UL.
Razpisani jeziki so angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina in španščina.
Merila ob omejitvi vpisa za kandidate oz. kandidatke, ki so opravili preizkus tolmaških
sposobnosti (brez pozitivno opravljenega izpita tolmaških sposobnosti vpis na program
tolmačenje ni mogoč):
- povprečna ocena na dodiplomskem študiju (20 %)
- ocena diplomskega izpita oz. diplomske naloge (20 %)
- povprečna ocena iz slovenskega jezika na dodiplomskem študiju oz. ocena iz
slovenskega jezika pri izpitu, navedenem v drugi alinei (20 %)
- povprečna ocena iz prvega tujega jezika na dodiplomskem študiju oz. ocena iz
prvega tujega jezika pri izpitu, navedenem v drugi alinei (20 %)
- povprečna ocena iz drugega tujega jezika na dodiplomskem študiju oz. ocena
iz drugega tujega jezika pri izpitu, navedenem v drugi alinei (20 %)
Roki za opravljanje izpitov in preizkusov tolmaških sposobnosti
Roka za izpit in preizkus tolmaških sposobnosti: : 26. - 29. 6. 2011 in 1. - 10. 9. 2011
Kraj izvajanja: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo; Študijska smer se izvaja le v primeru, da je prijavljenih
vsaj 5 kandidatov za posamezni jezik.

XII. Magistrski študijski program 2. stopnje:


Prevajanje
- SLO-ANG-NEM
- SLO-ANG-ITA

-

SLO-ANG-FRA

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji:
Na magistrski študijski program Prevajanja se lahko vpiše:
a) vsak kandidat oz. kandidatka z diplomo iz Medjezikovnega posredovanja ustrezne smeri
glede na želeno smer magistrskega študija (izbrani jeziki na magistrskem študiju se
morajo ujemati z izbranimi jeziki na dodiplomskem študiju);
b) kandidat oz. kandidatka z univerzitetno diplomo katerekoli smeri, in sicer tako iz
dodiplomskih programov, sestavljenih v skladu z bolonjskimi smernicami, ali tistih, ki so
nastali pred reformo visokošolskega študija; kandidat oz. kandidatka mora opraviti izpit,
pri katerem se preverijo jezikovne kompetence iz slovenščine in dveh tujih jezikov (glede
na želeno smer študija); glede na pridobljene kompetence dodiplomskega študija in
rezultate izpita se lahko prizna ali doda do 60 KT;
c) diplomanti, ki so končali študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe,
sprejet od 1.1.1994 do 11.6.2004; kandidat oz. kandidatka mora pred vpisom opraviti izpit,
pri katerem se preverijo jezikovne kompetence iz slovenščine in dveh tujih jezikov (glede
na želeno smer študija)
Merila ob omejitvi vpisa:
- povprečna ocena na dodiplomskem študiju (20 %)
- ocena diplomskega izpita oz. diplomske naloge (20 %)
- povprečna ocena iz slovenskega jezika na dodiplomskem študiju oz. ocena iz
slovenskega jezika pri izpitu, navedenem v drugi alinei (20 %)
- povprečna ocena iz angleškega jezika na dodiplomskem študiju oz. ocena iz angleškega
jezika pri izpitu, navedenem v drugi alinei (20 %)
- povprečna ocena iz drugega tujega jezika jezika na dodiplomskem študiju oz. ocena iz
drugega tujega jezika pri izpitu, navedenem v drugi alinei (20 %)
Roki za opravljanje diferencialnih izpitov
Roka za diferencialne izpite: 26. - 29. 6. 2011 in 1. - 10. 9. 2011.
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo

XIII. Skupni magistrski študijski program 2. stopnje:


Prevajanje (slovenščina-angleščina-francoščina)

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji: Na skupni magistrski študij Prevajanja se lahko vpiše
a) vsak kandidat oz. kandidatka z diplomo iz Medjezikovnega posredovanja smer
slovenščina-angleščina-francoščina (FF UL);
b) kandidat oz. kandidatka z univerzitetno diplomo katerekoli smeri, in sicer tako iz
dodiplomskih programov, sestavljenih v skladu z bolonjskimi smernicami, ali tistih, ki so
nastali pred reformo visokošolskega študija; kandidat oz. kandidatka mora opraviti izpit,
pri katerem se preverijo jezikovne kompetence iz slovenščine, angleščine in francoščine;
glede na pridobljene kompetence dodiplomskega študija in rezultate izpita se lahko prizna
ali doda do 60 KT.
Merila ob omejitvi vpisa:
- povprečna ocena na dodiplomskem študiju (20 %)

- ocena diplomskega izpita oz. diplomske naloge (20 %)
- povprečna ocena iz slovenskega jezika na dodiplomskem študiju oz. ocena iz
slovenskega jezika pri izpitu, navedenem v drugi alinei (20 %)
- povprečna ocena iz angleškega jezika na dodiplomskem študiju oz. ocena iz angleškega
jezika pri izpitu, navedenem v drugi alinei (20 %)
- povprečna ocena iz francoskega jezika na dodiplomskem študiju oz. ocena iz francoskega
jezika pri izpitu, navedenem v drugi alinei (20 %)
Vpis na skupni magistrski študijski program Prevajanje poteka v dveh korakih, in sicer morajo
študentje, ki želijo vpisati skupni magistrski študij Prevajanje na Univerzi v Ljubljani,
predložiti zahtevane dokumente in se do določenega roka prijaviti ne samo k izbirnemu
postopku na izbrani matični univerzi temveč tudi pri odgovornem koordinatorju ali
koordinatorici na Oddelku za prevajalstvo. Prijavni rok za predizbirni postopek pri
koordinatorju na Oddelku za prevajalstvo je 30. 6. 2011.
(a) Zahtevani dokumenti za diplomante Medjezikovnega posredovanja (slovenščina,
francoščina, angleščina, Univerza v Ljubljani), ki se želijo vpisati na magistrski program
Prevajanje:
- izpolnjen prijavni obrazec
- motivacijsko pismo kandidata
- diploma/ali ustrezno spričevalo
- prepis ali dodatek k diplomi
(b) Zahtevani dokumenti za diplomante, ki so končali študijski program za pridobitev visoke
strokovne izobrazbe z drugih strokovnih področij, sprejet od 1. 1. 1994 do 11. 6. 2004, in za
diplomante z univerzitetno diplomo katerekoli smeri, in sicer tako iz prvostopenjskih študijskih
programov, ali študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred
11.6.2004, ki se želijo vpisati na magistrski program Prevajanje:
- izpolnjen prijavni obrazec
- motivacijsko pismo kandidata
- diploma/ali ustrezno spričevalo
- prepis ali dodatek k diplomi
- uspešno opravljen izpit, pri katerem se preverijo jezikovne in kulturne kompetence iz
slovenščine, francoščine in angleščine.
Glede na pridobljene kompetence dodiplomskega študija in rezultate izpita se lahko določijo
dodatne obveznosti v obsegu od 10 do največ 60 kreditnih točk po ECTS; te obveznosti se
določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej
določi Kolegij predstojnika Oddelka za prevajalstvo FF UL.
(c) Izbirna komisija odloča o vrstnem redu in sprejemu prijavljenih kandidatov oz. kandidatk.
Komisijo sestavljajo koordinatorji posameznih univerz in še ena oseba iz vsake univerze.
(d) Če kakšen od izbranih kandidatov umakne prijavo, njegovo mesto zasede naslednji po
vrstnem redu.
Roki za opravljanje diferencialnih izpitov
Rok za diferencialne izpite: 26. - 29. 6. 2011 in 1. - 10. 9. 2011.
Kraj izvajanja: Ljubljana, Pariz
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo

XIV. Skupni magistrski študijski program 2. stopnje:


Prevajanje (slovenščina-angleščina-nemščina)

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji: Na skupni magistrski študij Prevajanja se lahko vpiše:
a) vsak kandidat oz. kandidatka z diplomo iz Medjezikovnega posredovanja smer
slovenščina-angleščina-nemščina (FF UL);
b) kandidat oz. kandidatka z univerzitetno diplomo katerekoli smeri, in sicer tako iz
prvostopenjskih študijskih programov, ali študijskih programov za pridobitev
univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11.6.2004; kandidat oz. kandidatka mora opraviti
izpit, pri katerem se preverijo jezikovne kompetence iz slovenščine, angleščine in
nemščine; glede na pridobljene kompetence dodiplomskega študija in rezultate izpita
se lahko prizna ali doda do 60 kreditnih točk po ECTS.

Merila ob omejitvi vpisa:
- povprečna ocena na dodiplomskem študiju (20 %)
- ocena diplomskega izpita oz. diplomske naloge (20 %)
- povprečna ocena iz slovenskega jezika na dodiplomskem študiju oz. ocena iz
slovenskega jezika pri izpitu, navedenem v drugi alinei (20 %)
- povprečna ocena iz angleškega jezika na dodiplomskem študiju oz. ocena iz
angleškega jezika pri izpitu, navedenem v drugi alinei (20 %)
- povprečna ocena iz nemškega jezika na dodiplomskem študiju oz. ocena iz
nemškega jezika pri izpitu, navedenem v drugi alinei (20 %)

Vpis na skupni magistrski študijski program Prevajanje poteka v dveh korakih, in sicer morajo
študentje, ki želijo vpisati skupni magistrski študij Prevajanje na Univerzi v Ljubljani,
predložiti zahtevane dokumente in se do določenega roka prijaviti ne samo k izbirnemu
postopku na izbrani matični univerzi temveč tudi pri odgovornem koordinatorju ali
koordinatorici na Oddelku za prevajalstvo. Prijavni rok za predizbirni postopek pri
koordinatorju na Oddelku za prevajalstvo 30. 6. 2011.
(a) Zahtevani dokumenti za diplomante Medjezikovnega posredovanja (slovenščina,
nemščina, angleščina, Univerza v Ljubljani), ki se želijo vpisati na magistrski program
Prevajanje:
- izpolnjen prijavni obrazec
- motivacijsko pismo kandidata
- diploma/ali ustrezno spričevalo
- prepis ali dodatek k diplomi
(b) Zahtevani dokumenti za diplomante, ki so končali študijski program za pridobitev visoke
strokovne izobrazbe z drugih strokovnih področij, sprejet od 1. 1. 1994 do 11. 6. 2004, in za
diplomante z univerzitetno diplomo katerekoli smeri, in sicer tako iz prvostopenjskih študijskih
programov, ali študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred
11.6.2004, ki se želijo vpisati na magistrski program Prevajanje:
- izpolnjen prijavni obrazec
- motivacijsko pismo kandidata
- diploma/ali ustrezno spričevalo
- prepis ali dodatek k diplomi
- uspešno opravljen izpit, pri katerem se preverijo jezikovne in kulturne kompetence iz
slovenščine, nemščine in angleščine.
Glede na pridobljene kompetence dodiplomskega študija in rezultate izpita se lahko določijo
dodatne obveznosti v obsegu od 10 do največ 60 kreditnih točk po ECTS; te obveznosti se

določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej
določi Kolegij predstojnika Oddelka za prevajalstvo FF UL.
(c) Izbirna komisija odloča o vrstnem redu in sprejemu prijavljenih kandidatov oz. kandidatk.
Komisijo sestavljajo koordinatorji posameznih univerz in še ena oseba iz vsake univerze.
(d) Če kakšen od izbranih kandidatov umakne prijavo, njegovo mesto zasede naslednji po
vrstnem redu.
Roki za opravljanje diferencialnih izpitov
Rok za diferencialne izpite: 26. - 29. 6. 2011 in 1. - 10. 9. 2011.
Kraj izvajanja: Ljubljana, Gradec
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo

XV. Magistrski študijski program 2. stopnje:


Germanistika

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji: Na magistrski študij Germanistika se lahko vpiše:
a) študijski program prve stopnje Germanistika;
b) dvodisciplinarni študijski program prve stopnje Nemcistika;
c) drug študijski program prve stopnje sorodne stroke ali katerikoli drug študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004 in lahko ob
tem izkaže ustrezno znanje nemščine (C1 skupnega evropskega referenčnega
okvira);
d) študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe sorodnih strok, sprejet
pred 11. 6. 2004, npr. predšolska vzgoja, teologija, uprava, družboslovna informatika,
visoka poslovna šola, in lahko ob tem izkaže ustrezno znanje nemščine (C1
skupnega evropskega referenčnega okvira).
Pri tem se lahko kandidatu oz. kandidatki iz točk c.) in d.) glede na predhodno izobrazbo, na
pridobljene kompetence dodiplomskega študija ter glede na druga znanja in spretnosti,
pridobljena pred vpisom v program, dodajo študijske obveznosti od 10 do 60 kreditnih točk
po ECTS. Vsaka prošnja se obravnava individualno, individualno se določita tudi obseg in
vsebina morebitnih dodatnih študijskih obveznosti iz temeljnih predmetov germanistične
stroke, bistvenih za študij na drugi stopnji.
Kandidat oz. kandidatka lahko te obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v programih
za izpopolnjevanje ali z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program
druge stopnje.
Če je zanimanja za vpis več, kot je razpisanih mest in je sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na prednostno lestvico, sestavljeno po naslednjih kriterijih:
-

povprečna ocena na dodiplomskem študiju: 40%
ocena iz preskusa znanja in sposobnosti: 50%
bibliografija, nagrade in priznanja: 10%

Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo

XVI. Magistrski študijski program 2. stopnje:



Geografija

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji: Na magistrski študij Geografija se lahko vpiše:
a) kdor je končal prvostopenjski študijski program Geografija
b) kdor je končal prvostopenjski študijski program Geografija – dvopredmetni
pedagoški,
c) kdor je končal katerikoli drugi prvostopenjski študijski program ali študijski program za
pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, pri čemer mora glede na
zaključeno smer študija opravljati diferencialne izpite iz temeljnih geografskih
predmetov v obsegu od 10 do 60 kreditnih točk po ECTS. Diferencialni izpiti bodo
določeni individualno glede na pridobljeno predhodno izobrazbo kandidata. Kandidat
lahko opravi te obveznosti med študijem na prvi stopnji ali z opravljanjem
diferencialnih izpitov pred vpisom v drugostopenjski študijski program.
d) kdor je končal katerikoli drugi študijski program za pridobitev visoke strokovne
izobrazbe, sprejet od 1.1.1994 do 11.6. 2004, pri čemer mora glede na zaključeno
smer študija opravljati diferencialne izpite iz temeljnih geografskih predmetov v
obsegu od 10 do 60 kreditnih točk po ECTS. Diferencialni izpiti bodo določeni
individualno glede na pridobljeno predhodno izobrazbo kandidata. Kandidat lahko
opravi te obveznosti med študijem na prvi stopnji ali z opravljanjem diferencialnih
izpitov pred vpisom v drugostopenjski študijski program.
Če je sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na dosežene točke,
izračunane na podlagi:
-

-

povprečne ocene na prvostopenjskem študiju ali študiju za pridobitev visoke
strokovne izobrazbe sprejetem od 1. 1. 1994 do 11. 6. 2004 (60%)
ocene zaključne seminarske naloge ali diplomske naloge na prvi stopnji ali
diplomskega dela pri študiju za pridobitev visoke strokovne izobrazbe sprejetem od 1.
1. 1994 do 11. 6. 2004 (30%)
bibliografija, izkazana pridobljena znanja v praksi ali ocena diplomskega izpita pri
študiju za pridobitev visoke strokovne izobrazbe sprejetem od 1. 1. 1994 do 11. 6.
2004 (10%)

Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni/izredni
Število vpisnih mest: glej tabelo

16. NARAVOSLOVNO TEHNIŠKA FAKULTETA
Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana,
tel.: 01/470 45 00
Več informacij na: www.ntf.uni-lj.si

Magistrski študijski programi 2. stopnje:






Načrtovanje tekstilij in oblačil
Grafične in interaktivne komunikacije
Oblikovanje tekstilij in oblačil
Geologija
Geotehnologija

I. Magistrski študijski program 2. stopnje:


Načrtovanje tekstilij in oblačil

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji: V program Načrtovanje tekstilij in oblačil se lahko vpiše kdor je končal:
a)
visokošolski strokovni študijski program prve stopnje na področju: naravoslovja,
tehnike, tehnologije, računalništva, informatike, ekonomije, organizacije dela ali
oblikovanja.
b)
univerzitetni študij prve stopnje na področju naravoslovja, tehnike, tehnologije,
računalništva, informatike, ekonomije, organizacije dela ali oblikovanja.
c)
štiriletni univerzitetni študij prve stopnje v obsegu 240 ECTS na področju:
naravoslovja, tehnike, tehnologije, računalništva, informatike, ekonomije, organizacije
dela ali oblikovanja; kandidatom se na magistrskem študiju prizna 60 kreditnih točk.
d)
visokošolski strokovni študijski program pred uvedbo bolonjske deklaracije na
področju: naravoslovja, tehnike, tehnologije, računalništva, informatike, ekonomije,
organizacije dela ali oblikovanja,
e)
študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, če je pred vpisom
opravil študijske obveznosti iz Matematike 1 (12 kreditnih točk), Fizike (12 kreditnih točk),
Kemije 1 (6 kreditnih točk), Kemije 2 (6 kreditnih točk) in Vlaken (12 kreditnih točk) po
programu univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Načrtovanje tekstilij in
oblačil.
V primeru omejitve vpisa bodo
kandidati iz točk a), b), c) in d) izbrani glede na:
 število točk doseženih na študijskem programu prve stopnje oziroma visokošolskem ali
univerzitetnem študijskem programu pred uvedbo bolonjske deklaracije;
kandidati iz točke e) izbrani glede na:
– število točk doseženih na študijskem programu prve stopnje (75 % točk) in
– število točk doseženih pri opravljanju dodatnih študijskih obveznosti (25 % točk).
Točke se izračunajo tako, da se povprečna ocena študija oziroma dodatnih študijskih
obveznosti iz točke e) zaokrožena na eno decimalko pomnoži z 10 (maksimalno 100 točk).
Kraj izvajanja: Ljubljana, Snežniška 5
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo

II. Magistrski študijski program 2. stopnje:


Grafične in interaktivne komunikacije

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji:
V program Grafične in interaktivne komunikacije se lahko vpiše kdor je končal:
a) visokošolski strokovni študijski program prve stopnje na področju:
naravoslovja,tehnike, tehnologije, računalništva, informatike, medijev, ekonomije,
organizacije dela ali oblikovanja,
b) univerzitetni študij prve stopnje na področju naravoslovja, tehnike,
tehnologije,računalništva, informatike, medijev, ekonomije, organizacije dela ali
oblikovanja,
c) štiriletni univerzitetni študij prve stopnje v obsegu 240 ECTS na področju:
naravoslovja, tehnike, tehnologije, računalništva, informatike, medijev, ekonomije,
organizacije dela ali oblikovanja; kandidatom se na magistrskem študiju prizna 60
kreditnih točk,
d) visokošolski strokovni študijski program pred uvedbo bolonjske deklaracije
na področju: naravoslovja, tehnike, tehnologije, računalništva, informatike, medijev,
ekonomije, organizacije dela ali oblikovanja,
e) študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, če je pred
vpisom opravil študijske obveznosti iz Matematike 1 (12 kreditnih točk), Fizike (12
kreditnih točk), Kemije 1 (6 kreditnih točk), Kemije 2 (6 kreditnih točk) in Teorije
grafičnih procesov (6 kreditnih točk) po programu univerzitetnega študijskega programa
prve stopnje Grafične in interaktivne komunikacije.
V primeru omejitve vpisa bodo
kandidati iz točk a), b), c) in d) izbrani glede na:
 število točk doseženih na študijskem programu prve stopnje oziroma visokošolskem ali
univerzitetnem študijskem programu pred uvedbo bolonjske deklaracije;
kandidati iz točke e) izbrani glede na:
– število točk doseženih na študijskem programu prve stopnje (75 % točk) in
– število točk doseženih pri opravljanju dodatnih študijskih obveznosti (25 % točk)
Točke se izračunajo tako, da se povprečna ocena študija oziroma dodatnih študijskih
obveznosti iz točke e) zaokrožena na eno decimalko pomnoži z 10 (maksimalno 100 točk).
Kraj izvajanja: Ljubljana, Snežniška 5
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo

III. Magistrski študijski program 2. stopnje:


Oblikovanje tekstilij in oblačil

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji:
V program Oblikovanje tekstilij in oblačil se lahko vpiše kdor je končal:
Trajanje študija: študij traja 2 leti (4 semestre)
Pogoji za vpis: V program Oblikovanje tekstilij in oblačil se lahko vpiše kdor je končal:
a)
visokošolski strokovni študijski program prve stopnje na področju:
oblikovanja,
b)
univerzitetni študijski program prve stopnje na področju: oblikovanja
tekstilij in oblačil, arhitekture ali oblikovanja,
c)
štiriletni univerzitetni študij prve stopnje v obsegu 240 ECTS na področju:
oblikovanja tekstilij in oblačil, arhitekture ali oblikovanja; kandidatom se na magistrskem
študiju prizna 60 kreditnih točk,
d)
visokošolski strokovni študijski program pred uvedbo bolonjske deklaracije
na področju oblikovanja.

V primeru omejitve vpisa bodo
kandidati iz točk a), b), c) in d) izbrani glede na:
 število točk doseženih na študijskem programu prve stopnje oziroma visokošolskem ali
univerzitetnem študijskem programu pred uvedbo bolonjske deklaracije.
Točke se izračunajo tako, da se povprečna ocena študija zaokrožena na eno decimalko
pomnoži z 10 (maksimalno 100 točk).
Kraj izvajanja: Ljubljana, Snežniška 5
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo

IV. Magistrski študijski program 2. stopnje:


Geologija

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji:
V program Geologija se lahko vpiše kdor je končal:
a. univerzitetni ali visoki strokovni študijski program prve stopnje Geologija ali primerljiv
študijski program prve stopnje s področja geologije, ki se izvaja na visokošolskih zavodih
v Sloveniji ali tujini.
b. univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program prve stopnje z drugih področij, ki
se izvajajo na visokošolskih zavodih v Sloveniji ali tujini, če kandidat pred vpisom opravi
tiste študijske obveznosti iz nabora predmetov univerzitetnega študijskega programa prve
stopnje Geologija, ki so bistvene za nadaljevanje študija, v obsegu od 10 do 60 ECTS.
Obveznosti se določijo glede na kandidatovo področje prvostopenjskega študija in jih za
vsakega posameznika posebej določi študijska komisija Oddelka za geologijo.
V primeru omejitve vpisa bo
pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program upoštevan uspeh pri študiju prve stopnje.
Kraj izvajanja: Ljubljana, Snežniška 5
Način študija: redni/izredni
Število vpisnih mest: glej tabelo

IV. Magistrski študijski program 2. stopnje:


Geotehnologija

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji:
V program Geologija se lahko vpiše kdor je končal:
a.) študijski program prve stopnje s področja geotehnologije in rudarstva,
b) študijski program prve stopnje z drugih tehničnih strokovnih področij (geologije,
gradbeništva, strojništva, kemije in podobno), če kandidat pred vpisom opravi študijske
obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 10-60 KT, kandidati pa jih
lahko opravijo med študijem na 1. stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v
magistrski študij; kandidati, ki so končali študij 1. stopnje geologije ali gradbeništva
opravijo izpit iz Elektrotehnike I, II in Osnov strojništva I, II; kandidati, ki so končali študij
1. stopnje strojništva ali kemije opravijo izpite iz Inženirske geologije in hidrogeologije ter
Mehanike tal I, II; za kandidate z drugih tehničnih strokovnih področij Študijska komisija
NTF določi diferencialne izpite na podlagi opravljenih izpitov na I. stopnji dodiplomskega
študija.

c) visokošolski strokovni študijski program po starem programu s področja geotehnologije in
rudarstva,
d) visokošolski strokovni študijski program po starem programu z drugih tehničnih
strokovnih področij (geologije, gradbeništva, strojništva, kemije in podobno), če kandidat
pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu
10-60 KT, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na 1. stopnji ali z opravljanjem
izpitov pred vpisom v magistrski študij; kandidati, ki so končali študij 1. stopnje geologije
ali gradbeništva opravijo izpit iz Elektrotehnike I, II in Osnov strojništva I, II; kandidati, ki
so končali študij 1. stopnje strojništva ali kemije opravijo izpite iz Inženirske geologije in
hidrogeologije ter Mehanike tal I, II; za kandidate z drugih tehničnih strokovnih področij
Študijska komisija NTF določi diferencialne izpite na podlagi opravljenih izpitov na 1.
stopnji dodiplomskega študija.
V primeru omejitve vpisa bo
pogoj ocena študija na 1. stopnji – povprečna ocena izpitov in vaj.
Kraj izvajanja: Ljubljana, Snežniška 5
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo

Prijavo za vpis za vse razpisane programe je potrebno poslati do 1. septembra 2011.

17. PEDAGOŠKA FAKULTETA
Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana,
tel.: 01/589 22 00
Več informacij na: www.pef.uni-lj.si

Magistrski študijski programi 2. stopnje:




Supervizija, osebno in organizacijsko svetovanje
Predšolska vzgoja
Kognitivna znanost

I. Magistrski študijski program 2. stopnje:
-

Supervizija, osebno in organizacijsko svetovanje

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji:
V študijski program se lahko vpiše kdor je končal:
a) Študijski program prve stopnje z ustreznih predhodnih strokovnih področij (1. alineja 38.a
člena ZVis) v obsegu 180 KT, sprejet po zakonskih določilih, veljavnih od leta 2004 dalje,
z naslednjih področij: družboslovje, humanistika, zdravstvo. Kandidat mora imeti najmanj
4 leta delovnih izkušenj pri poklicnem strokovnem delu z ljudmi (skladno z merili
Združenja nacionalnih organizacij za supervizijo v Evropi - ANSE)
b) Študijski program prve stopnje v obsegu 180 KT z drugih strokovnih področij (2. alineja
38.a člena ZVis), če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za
nadaljevanje študija. Te obveznosti (v obsegu do 60 KT) se določijo glede na različnost
strokovnega področja, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na 1. stopnji, v
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij.
Kandidat mora imeti najmanj 4 leta delovnih izkušenj pri poklicnem strokovnem delu z
ljudmi (skladno z merili Združenja nacionalnih organizacij za supervizijo v Evropi - ANSE)
c) Za kandidate, ki so diplomirali na študijskih programih prve stopnje, ki jih ni mogoče
uvrstiti v nobeno od navedenih skupin, Senat PeF sprejme obveznosti, ki so pogoj za vpis
na ta študijski program druge stopnje.
d) Kandidati, ki so končali predhodno izobraževanje v tujini
Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini
in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili svoje šolanje v
Sloveniji. Pred vpisom v študijski program druge stopnje morajo ti kandidati opraviti
postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija.
Kandidatom, ki so končali študijski program prve stopnje v obsegu 240 KT ECTS, se lahko
prizna do 60 KT ECTS (odvisno od predhodnega študija) iz njihovega dodiplomskega študija.
Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa
- povprečna ocena študija na prvi stopnji (40%)
- ocena pri diplomi ali drugi obliki zaključka študija (10%)
- opravljeni treningi in izobraževanja s področja svetovanja, terapije, osebnega razvoja,
izobraževanja, vodenja in organizacije (50%).
Če kandidat na predhodnem študiju ni opravljal diplome ali druge oblike zaključka študija, se
povprečna ocena študija na prvi stopnji upošteva v obsegu 50%.
Kandidat lahko izkaže kompetence iz tretje alineje tudi s potrdili o opravljenem izobraževanju
na ustreznih področjih, ki jih je kandidat doslej opravil. Pri tem se lahko upošteva tudi
ustrezna znanja, pridobljena v dodiplomskem izobraževanju, ki presegajo 180 KT .
Kraj izvajanja: Pedagoška fakulteta, Ljubljana

Način študija: izredni
Število vpisnih mest: glej tabelo; Študijski program se bo izvajal, če bo vpisanih najmanj 10
kandidatov.

II. Magistrski študijski program 2. stopnje:
-

Predšolska vzgoja

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji:
V študijski program se lahko vpiše, kdor je končal:
a) Prvo stopnjo (bolonjskega) študijskega programa predšolska vzgoja v obsegu 180 KT;
b) Drug (bolonjski) študijski program prve stopnje v obsegu 180 oz. 240 KT, in sicer:
program, v katerem si je diplomant pridobili naziv profesor ali študijski program prve
stopnje s področja izobraževanja, umetnosti, humanističnih ved in družboslovja. V vseh
navedenih primerih mora kandidat pred vpisom opraviti študijske obveznosti, ki so
bistvene za nadaljevanje študija, in sicer v obsegu 10–60 KT. Te obveznosti se določijo
glede na strokovno področje dokončanega študija prve stopnje, kandidati pa jih lahko
opravijo med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem
izpitov pred vpisom v magistrski študij. Kandidati, ki so na prvi stopnji študija dosegli 240
KT, morajo za dokončanje druge stopnje študija predšolske vzgoje opraviti 60 KT tega
programa.
c) Visokošolski strokovni program Predšolska vzgoja v obsegu 180 KT;
d) Drug univerzitetni študijski program v obsegu 180 oz. 240 KT, in sicer: program, v
katerem si je diplomant pridobili naziv profesor, univerzitetni študijski program s področja
izobraževanja, umetnosti, humanističnih ved in družboslovja ali višješolski program
socialnega dela. V vseh navedenih primerih mora kandidat pred vpisom opraviti študijske
obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija, v obsegu 10–60 KT. Te obveznosti se
določijo glede na strokovno področje dokončanega študija prve stopnje, kandidati pa jih
lahko opravijo med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z
opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij. Kandidati, ki so na prvi stopnji študija
dosegli 240 KT, morajo za dokončanje druge stopnje študija predšolske vzgoje opraviti 60
KT tega programa. Tem kandidatom se določijo študijske obveznosti z individualnim
študijskim programom ob upoštevanju predhodnega študija oz. pridobljenega znanja.
e) Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje kot je
navedeno v točkah od a) do d) v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za
kandidate, ki so zaključili svoje šolanje v Sloveniji.
Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa
- povprečna ocena študija na prvi stopnji (40 %),
- dosežki na področju predšolske vzgoje (npr. objavljeni strokovni in znanstveni prispevki,
nagrade, sodelovanje v projektih, vodenje vrtcev) (30 %),
- izbirni izpit, pri katerem kandidat dokaže poznavanje in razgledanost na področju želene
smeri študija (30 %).
Kraj izvajanja: Pedagoška fakulteta, Ljubljana
Način študija: redni/izredni
Število vpisnih mest: glej tabelo; Izredni študij se bo izvajal, če bo vpisanih najmanj 15
kandidatov.

III. Skupni interdisciplinarni magistrski študijski program 2. stopnje:


Kognitivna znanost

Izvajalke: Medicinska fakulteta, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Pedagoška
fakulteta, Filozofska fakulteta

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji: V začetni letnik skupnega interdisciplinarnega študijskega programa 2.
stopnje Kognitivna znanost se lahko vpiše kdor je končal:
a) Študijski program prve stopnje z naslednjih strokovnih področij: filozofija, medicina,
računalništvo, psihologija, jezikoslovje, pedagoške vede, antropologija, sociologija,
kulturologija, matematika in biologija.
b) Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij. Kandidat, ki je opravil študijski
program prve stopnje iz področij, ki niso našteta v točki a), mora opraviti predmeta Uvod v
filozofijo (5KT) in Kognitivna nevroznanost (5KT) ali druga predmeta z ustrezno vsebino v
velikosti skupaj najmanj 10KT.
c) Visokošolski strokovni študijski program po starem programu z naslednjih strokovnih iz
področij naštetih v točki a).
d) Visokošolski strokovni študijski program po starem programu z drugih strokovnih področij.
Kandidat, ki je opravil študijski program prve stopnje iz področij, ki niso našteta v točki a),
mora opraviti predmeta Uvod v filozofijo (5KT) in Kognitivna nevroznanost (5KT) ali druga
predmeta z ustrezno vsebino v velikosti skupaj najmanj 10KT.
V skladu z 121. členom Statuta UL pogoje za vpis na drugostopenjski študij KZ izpolnjuje
tudi, kadar je končal enakovredno prvostopenjsko izobraževanje, navedeno pod točkama a)
in b) v tujini. Enakovrednost izobrazbe se ugotavlja v postopku priznavanja tujega
izobraževanja na nadaljnje izobraževanje. Postopek vodi pooblaščena oseba UL, vsebinsko
pa o priznavanju v tujini pridobljene izobrazbe odloča Programski svet skladno s 77. oz. 47.
členom Statuta UL. Kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini se vpisujejo
pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili svoje šolanje v Sloveniji.
Nujni pogoj za vpis je znanje angleškega jezika (razvidno iz dokazila, ki ga kandidat priloži
prošnji za vpis).
Merila za izbiro ob omejitvi vpisa
Če je sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:
- povprečno oceno na prvostopenjskem oz. dodiplomskem študiju
- oceno diplomskega izpita oz. diplomske naloge

50% točk
50% točk

V primeru, da prvostopenjski študij ne vsebuje diplomskega dela je povprečna ocena vredna
100%.
Kraj izvajanja: - Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljana
- Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani
- Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani
- Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
- En semester na izbrani članici mednarodnega konzorcija Mei:CogSci (Middle
European Intedisciplinary Master Programme in Cognitive Science), ki ga sestavljajo:
Univerza na Dunaju, Univerza Komenski v Bratislavi, Tehnična univerza v
Budimpešti, Univerza v Zagrebu
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo
Kandidati za vpis morajo najkasneje do vključno 10. 09. 2011 oddati prijavo za vpis v prvi
letnik. Velja za vse razpisane študijske programe na Pedagoški fakulteti.

18. PRAVNA FAKULTETA
Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana,
tel.: 01/420 31 00
Več informacij na: www.pf.uni-lj.si

Magistrski študijski program 2. stopnje:


Pravo

Trajanje študija: 1 leto
Vpisni pogoji:
V drugostopenjski magistrski študijski program Pravo se lahko vpiše:
a) kdor je končal univerzitetni študijski program pravo prve stopnje (bolonjski program) v
obsegu najmanj 240 ECTS;
b) kdor je končal univerzitetni študijski program pravo prve stopnje (bolonjski program) v
obsegu najmanj 180 ECTS pod pogojem, da pred vpisom opravi izpite iz pripravljalnega
letnika v obsegu dodatnih 60 ECTS iz programa univerzitetnega študija prava prve
stopnje in sicer tako, da skupaj doseže najmanj:
- 60 ECTS s področja civilnega in gospodarskega prava
- 22 ECTS s področja kazenskega prava
- 12 ECTS s področja delovnega prava in prava socialne varnosti
- 30 ECTS s področja upravnega prava
- 10 ECTS s področja mednarodnega javnega prava
- 13 ECTS s področja ustavnega prava
- 16 ECTS s področja pravne zgodovine in rimskega prava
- 16 ECTS s področja teorije in sociologije prava
- 20 ECTS s področja pravnoekonomskih predmetov
O izpolnjevanju pogojev v zvezi z ECTS in določitvi predmetov pripravljalnega letnika
odloča Študijska komisija Pravne fakultete.
c) kdor je končal visokošolski strokovni program iz sorodnega področja (na primer
ekonomija, družbene vede, sociologija, uprava) pod pogojem, da pred vpisom opravi
izpite iz pripravljalnega letnika v obsegu 60 ECTS iz predmetov: Uvod v
pravoznanstvo (6 ECTS), Ustavno pravo (6 ECTS), Kazensko pravo (6 ECTS),
Kazensko procesno pravo (4 ECTS), Civilno pravo (8 ECTS), Gospodarsko pravo (6
ECTS), Civilno procesno pravo (4 ECTS), Mednarodno javno pravo (6 ECTS),
Upravno pravo (6 ECTS), Upravno procesno pravo (4 ECTS) in Delovno pravo (4
ECTS).
V primeru omejitve vpisa bo izbira kandidatov opravljena na podlagi ponderirane povprečne
ocene. Povprečna ocena se izračunava ponderirano tako, da se kot osnova vzame zmnožek
ocene in števila ECTS pri posameznem predmetu. Pri izračunavanju povprečne ocene se
upoštevajo tudi vse obveznosti opravljene v okviru pripravljalnega letnika na Pravni fakulteti v
Ljubljani.
Kraj izvajanja: Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
Način študija: izredni
Število vpisnih mest: glej tabelo

19. TEOLOŠKA FAKULTETA
Poljanska cesta 4, 1000 Ljubljana; Slovenska ul. 17, Maribor
tel.: 01/434 58 10; 059/ 080 132
Več informacij na: www.teof.uni-lj.si

Magistrska študijska programa 2. stopnje:



Religiologija in etika
Zakonske in družinske študije

I. Magistrski študijski program 2. stopnje:
-

Religiologija in etika

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji: v magistrski program druge stopnje Religiologija in etika se lahko vpiše, kdor
je zaključil:
a) prvostopenjski univ. študijski program Teološke in religijske študije,
b) prvostopenjski univerzitetni študijski program z ustreznega strokovnega področja
(humanistični in družboslovni programi), ovrednoten s 180 oz. 240 ECTS. V primeru, ko
ima nekdo zaključen študij z 240 ECTS, se mu lahko prizna do 60 ECTS,
c) katerega koli od drugih prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov, če je kandidat
pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji:
Antropologija z etiko, Uvod v Staro in Novo zavezo, Obredje in bogočastje, Verstva
sodobnega sveta, Religijska etika, Filozofija religije, Skrivnost troedinega Boga, Antična
verstva in krščanstvo,
d) kdor je dokončal predbolonjski visokošolski strokovni program Teologija.
Vloge kandidatov iz točke b) in c) se obravnava individualno, individualno se določita tudi
obseg in vsebina dodatnih študijskih obveznosti iz temeljnih predmetov, bistvenih za študij na
2. stopnji.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na prednostno lestvico,
sestavljeno iz naslednjih kriterijev:
povprečna ocena na dodiplomskem študiju,
ocena diplomskega dela in/ali diplomskega izpita
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni in izredni
Število vpisnih mest: glej tabelo; Število vpisnih mest za vzporedne študente/diplomante: 2
za redni, 1 za izredni študij

II. Magistrski študijski program 2. stopnje:
-

Zakonske in družinske študije

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji: v magistrski študijski program 2. stopnje Zakonske in družinske študije se
lahko vpiše, kdor je zaključil:
a) prvostopenjski univ. študijski program Teološke in religijske študije,
b) prvostopenjski univerzitetni študijski program z ustreznega strokovnega področja
(humanistični in družboslovni programi), ovrednoten s 180 oz. 240 ECTS. V primeru, ko
ima nekdo zaključen študij z 240 ECTS, se mu lahko prizna do 60 ECTS,
c) katerega koli od drugih prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov, če je
kandidat/kandidatka pred vpisom opravil/a študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na

drugi stopnji: Uvod v psihologijo in sociologijo religije, Človek v stvarjenjski in odrešenjski
razsežnosti, Osnovna moralna teologija, Filozofija religije, Religijska etika, Svetopisemske
osnove, Metafizika, Eksegeza Evangelijev in Apostolskih del,
d) kdor je dokončal predbolonjski visokošolski strokovni program Teologija.
Prošnje iz točk b) in c) se obravnava individualno, individualno se določita tudi obseg in
vsebina dodatnih študijskih obveznosti iz temeljnih predmetov, bistvenih za študij na drugi
stopnji.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na prednostno lestvico,
sestavljeno iz naslednjih kriterijev:
- povprečna ocena na dodiplomskem študiju,
- ocena diplomskega dela in/ali diplomskega izpita.
Kraj izvajanja: Ljubljana, Maribor
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo; 2 vpisni mesti za vzporedne študente in diplomante.
Rok za prijavo je 01. 09. 2011.

20. ZDRAVSTVENA FAKULTETA
Poljanska cesta 26a, 1000 Ljubljana,
tel.: 01/300 11 11
Več informacij na: www.zf.uni-lj.si

Magistrska študijska programa 2. stopnje:



Radiološka tehnologija
Zdravstvena nega

I. Magistrski študijski program 2. stopnje:
-

Radiološka tehnologija

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji:
V program se lahko vpiše kdor je končal:
a) študijski program prve stopnje z naslednjih strokovnih področij: radiološka tehnologija
b) študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij (fizika, medicina ali dentalna
medicina, babištvo, delovna terapija, fizioterapija, ortopedska tehnika, sanitarno
inženirstvo, zdravstvena nega in fizikalna merilna tehnika), če kandidat pred vpisom
opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija, iz visokošolskega
strokovnega programa radiologija 1. stopnja v obsegu 59 KT:
Zap. št.
1
2
3
4
5
6

Predmet
Diagnostične in interventne radiološke metode 1
Diagnostične in interventne radiološke metode 2
Nuklearno medicinska tehnologija 2
Radioterapevtska tehnologija 2
Molekulrana biologija in radiobiologija
Radiofizika in varstvo pred sevanji

ECTS
15
14
10
10
4
6

c) visokošolski strokovni študijski program radiologija po starem programu,
d) visokošolski strokovni študijski program z drugih strokovnih področij (fizika, medicina
ali dentalna medicina, babištvo, delovna terapija, fizioterapija, ortopedska tehnika,
sanitarno inženirstvo, zdravstvena nega in fizikalna merilna tehnika), če kandidat pred
vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija, iz
visokošolskega strokovnega programa radiologija 1. stopnja v obsegu 59 KT:
Opomba
Navedene študijske obveznosti se izvajajo v zimskem semestru, zato mora kandidat, ki želi
obveznosti opravljati, do konca meseca avgusta 2011 na Komisijo za študijske zadeve ZF
nasloviti namero za opravljanje obveznosti v študijskem letu 2011/2012. Stroški opravljanja
študijskih obveznosti so zaračunani v skladu z veljavnim cenikom UL za tekoče študijsko
leto. Vpis v študijski program 2. stopnje bo za kandidate tako mogoč v študijskem letu
2012/2013.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva uspeh pri
študiju prve stopnje (povprečna ocena izpitov, ocena diplomskega dela).
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo; 3 vpisna mesta za vzporedni študij in diplomante

II. Magistrski študijski program 2. stopnje:
-

Zdravstvena nega

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji: v študijski program 2. stopnje se bodo lahko vpisali diplomanti, ki so končali:
a.)
študijski program prve (bolonjske) stopnje Zdravstvena nega in dosegli najmanj 180
kreditnih točk;
b.)
visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega po vseh dosedanjih
visokošolskih strokovnih študijskih programih zdravstvene nege;
ter
c.)
študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij (medicina ali dentalna
medicina, babištvo, delovna terapija, fizioterapija, ortopedska tehnika, sanitarno inženirstvo,
radiološka tehnologija, socialno delo), če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti,
ki so bistvene za nadaljevanje študija, iz visokošolskega strokovnega programa zdravstvena
nega 1. stopnja v obsegu 53 kreditnih točk (KT);
d.)
visokošolski strokovni študijski program po programu z drugih strokovnih področij
(babištvo, delovna terapija, fizioterapija, ortopedska tehnika, sanitarno inženirstvo, radiološka
tehnologija in socialno delo), če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so
bistvene za nadaljevanje študija, iz študijskega programa Zdravstvena nega 1. stopnja v
obsegu 53 KT;
Zap. št.
1
2
3
4
5
6

Predmet
Zdravstvena nega I
Zdravstvena nega starostnika in rehabilitacija
Supervizija v zdravstveni negi
Zdravstvena nega II
Klinično usposabljanje II
Zdravstvena nega v patronažnem in dispanzerskem varstvu

ECTS
9
15
3
7
14
5

Opomba:
Navedene študijske obveznosti se izvajajo v zimskem semestru, zato mora kandidat, ki želi
obveznosti opravljati, do konca meseca avgusta 2011 na Komisijo za študijske zadeve ZF
nasloviti namero za opravljanje obveznosti v študijskem letu 2011/2012. Stroški opravljanja
študijskih obveznosti so zaračunani v skladu z veljavnim cenikom UL za tekoče študijsko
leto. Vpis v študijski program 2. stopnje bo za kandidate tako mogoč v študijskem letu
2012/2013.
V primeru omejitve opisa bodo kandidati izbrani glede na: povprečje ocen izpitov in
diplomskega dela na prvi stopnji.
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo; 3 vpisna mesta za vzporedni študij in diplomante

Predvideno število vpisnih mest v magistrske študijske programe 2. stopnje
Visokošolski
zavod

AGRFT

BF

EF

Študijski program

Število vpisnih mest
za državljane
Dislocirana enota Republike Slovenije
in EU
Redni
9

Filmsko in televizijsko ustvarjanje
(smeri: Filmska reţija, Televizijska reţija, Montaţa,
Scenaristika)
Oblike govora
Scensko obliovanje (smer: Kostumografija)
Biotehnologija (smer: Splošna biotehnologija)
Ekologija in biodiverziteta
Krajinska arhitektura (smer: Krajinsko oblikovanje)
Lesarstvo (smer: Trajnostna raba lesa)
Strukturna in funkcionalna biologija
Mikrobiologija
Ţivilstvo
Agronomija
Prehrana
Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov (smer:
Ohranjanje narave, rekreacija in turizem v gozdnem
prostoru)
Hortikultura
Znanost o ţivalih
Ekonomika naravnih virov
Sadjarstvo - skupni program
Bančni in finančni management

FDV

FFA
FGG

FKKT
FMF

Računovodstvo in revizija
Trţenje
Turistični management (EMTM) - skupni program
Turizem
Diplomacija
Druţboslovna informatika
Etnične študije
Evropske študije - druţboslovni vidiki
Kulturologija - kulturne in religijske študije
Novinarske študije
Obramboslovje
Odnosi z javnostmi
Politologija - javna uprava
Politologija - politična teorija
Politologija - svetovne študije
Sociologija - upravljanje človeških virov in znanja
Sociologija - sociologija vsakdanjega ţivljenja
Strateško trţno komuniciranje
Industrijska farmacija
Laboratorijska biomedicina
Prostorsko načrtovanje
Gradbeništvo
Stavbarstvo
Tehniška varnost
Matematika
Finančna matematika
Medicinska fizika
Jedrska tehnika
Fizika
Geofizika - interdisciplinarni program
Pedagoška fizika

Redni
1

6
5
50
30
30
30
20
45
50
50
20
40

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

50
50

5
3

Izredni

30
10
80
Skopje,
Makedonija

Denar in finance
Ekonomija
Javni sektor in ekonomika okolja - skupni program
Kvantitativne finance in aktuarstvo
Management
Management in ekonomika v zdravstvenem varstvu
Management v športu
Mednarodno poslovanje
Podjetništvo
Poslovna informatika
Poslovna logistika
Poslovodenje in organizacija

Izredni

Število vpisnih mest
za tujce in Slovence
brez slovenskega
državljanstva

60

8

30

40
35
25
30
100

50
60
60
25
40
80
90
40
25
35
45

30
30
50
30
100
50
30
50
50
60
20
100
80
60
25

20
4
3

15
15
25
3
10
5
3
25
5
30
2
50

3
10

5
6
6
2
4
8
9
4
3

8
6
12
2
2

15
35
50
50
50
50
50
50
40
40
45
32
40
30
120
40
50
60
30
30
20
60
40
10

1
2
3
2
2

25
50
25

2
3
3
2
2
2
3

25

8
2
2
8
2
25

7
6
3

5

5
4

10
15

10
2
2

1
3
1
1

Visokošolski
zavod
FPP
FRI
FSD

FS
FU

Študijski program

Število vpisnih mest
za državljane
Dislocirana enota Republike Slovenije
in EU

Pomorstvo
Promet
Računalništvo in informatika
Duševno zdravje v skupnosti
Socialno delo
Socialno delo s starimi ljudmi
Socialno vključevanje in pravičnost na področju
hendikepa, etničnosti in spola
Socialno delo z druţino
Strojništvo
Finance in računovodstvo v EU - skupni program
Uprava

50
60
70

PEF

PF
TEOF

5
5
5
5
5

50

Bibliotekarstvo
Etnologija in kulturna antropologija
Geografija
Germanistika
Informacijska znanost z bibliotekarstvom
Kulturna raznolikost in transnacionalni procesi - skupni
program
Prevajanje

260
10
170
40
20
40
60
50
20
6

26
10
40

20

Prevajanje (SLO-ANG-FRA) - skupni program
Prevajanje (SLO-ANG-NEM) - skupni program
Šolsko knjiţničarstvo
Tolmačenje
Umetnostna zgodovina
Zaloţniški študiji
Zgodovina
Zgodovina Jugovzhodne Evrope - skupni program
Geologija
Geotehnologija
Načrtovanje tekstilij in oblačil
Grafične in interaktivne komunikacije
Oblikovanje tekstilij in oblačil
Predšolska vzgoja
Supervizija, osebno in organizacijsko svetovanje
Kognitivna znanost - skupni, interdisciplinarni program

1
17
1
2
3
3
1

1

0

20
15
15
5
5

1
1
1
0
0
20

15
40
20
50
4
45
30
45
45
25
45

15
25

Pravo
Religiologija in etika
Zakonske in druţinske študije
Radiološka tehnologija
Zdravstvena nega
SKUPAJ

30
30
20
50
40
3812

1
1
2
1
3
0

1
1
2

15
5
2
2
1
30
20

25

Maribor
ZF

5
5

50

smer: SLO-ANG-NEM
smer: SLO-ANG-ITA
smer: SLO-ANG-FRA

NTF

5
5
6

50
50
50

Maribor
FF

50
50

Število vpisnih mest
za tujce in Slovence
brez slovenskega
državljanstva

2
0
2

110
10

1763

4
3
2
3
3

10
2

