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RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME v študijskem letu 

2019/2020 

 
 
 
Pred vami je razpis za vpis v magistrske študijske programe na Univerzi v Ljubljani za 
študijsko leto 2019/2020. 
 
Akademije in fakultete Univerze v Ljubljani (članice UL) ponujajo pestro ponudbo magistrskih 
študijskih programov druge stopnje. 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 izvajamo z drugimi 
domačimi in tujimi visokošolskimi institucijami. 
 
Razpis vsebuje skupni del z informacijami, pomembnimi za branje razpisa ter za 
razumevanje pri prijavi, in posebni del, kjer so akreditirani magistrski študijski programi 
razvrščeni po članicah UL, ki jih izvajajo. Kontaktni podatki članic UL, kjer je mogoče pridobiti 
dodatne informacije, so objavljeni v razpisu. 
 
Vsak program vsebuje osnovne podatke: ime programa, morebitne smeri, trajanje programa 
in vpisne pogoje. 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. Morebitne 
omejitve za izvajanje (minimalno število vpisanih kandidatov za izvedbo prvega letnika v 
študijskem letu 2019/20) so navedene v tabeli razpisa oz. v preglednici in besedilu pri 
posameznem študijskem programu. 
 
Vse ostale in dodatne informacije je v zvezi s prijavo in vpisom v posamezen program  
mogoče pridobiti na posamezni članici na kontaktih, navedenih pri posamezni 
fakulteti/akademiji. 
 

Razpis vsebuje tri dele: 
 
Skupni del razpisa  
Razpisi po članicah UL 
Preglednica z razpisanimi mesti po programih 

 
 
 
 
 

http://www.uni-lj.si/akademije_in_fakultete/akademije/
http://www.uni-lj.si/akademije_in_fakultete/fakultete/
https://www.uni-lj.si/studij/studijski_programi/skupni_studijski_programi/


SKUPNI DEL RAZPISA 
 
 
 

1. PRIJAVA ZA VPIS 

 
Kandidati za vpis v razpisane študijske programe se za vpis prijavljajo preko elektronske 
vloge na spletnem portalu eVŠ.  Kandidati s tujimi listinami o izobraževanju, s katerimi 
dokazujejo izpolnjevanje vpisnih pogojev, z isto prijavo oddajo tudi vlogo za priznanje tujega 
izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na Univerzi v Ljubljani. 
 
OPOZORILO: 
V postopkih bodo obravnavane in upoštevane zgolj prijave/ vloge za priznanje tujega 
izobraževanja, ki bodo prispele pravočasno in v predpisani obliki (elektronska vloga, oddana 
z digitalnim potrdilom, elektronska vloga brez digitalnega podpisa pa le, če je oddana tudi v 
papirni obliki z lastnoročnim podpisom prijavitelja). 
 
Kontakt za podporo prijaviteljem pri izpolnjevanju prijave za vpis je:  
 
Enotni kontaktni center državne uprave (EKC) 
e-naslov: ekc@gov.si 
tel.: 080 2002 (od 8.00 do 22.00 ure med delavniki) 
tel. za klice iz tujine: 00 386 1 478 85 90 
 
 
Kontaktni podatki fakultet/akademij UL (v nadaljevanju: članice UL) so skupaj z razpisanimi 
programi objavljeni v drugem delu razpisa. Dokazila kandidati priložijo prijavi oziroma 
naknadno, v skladu z navodili in roki iz tega razpisa oziroma v skladu z obvestili, ki jih 
kandidati prejmejo z naslova fakultete/akademije po klasični ali elektronski pošti 

 
Članice UL kandidate o postopkih izbire in vpisa obveščajo v skladu s svojimi pravili, po 
klasični ali elektronski pošti. 
 

Rok za prijavo je do 10. septembra 2019, razen če ni skrajni rok 
za oddajo prijav za posamezen študijski program določen 
drugače. V tem primeru je treba upoštevati rok ali roke, ki so  
zapisani pri konkretnem študijskem programu. 
 
O možnosti dodatnih prijavnih rokov naj se kandidati pozanimajo neposredno na članici. 
Po zadnjem razpisanem 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 in o tej možnosti naj se kandidati pravočasno pozanimajo na članici. 
  
V skladu s 53. členom veljavnega Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem 
šolstvu se vpis v magistrske študijske programe opravi do 30. septembra 2019, iz 
upravičenih razlogov, o katerih odloči pristojni organ visokošolskega zavoda, pa najpozneje 
do 30. oktobra 2019. Podrobnejši datumi vpisa v programe bodo objavljeni na spletnih 
straneh članic UL. 
 
 
 
 

https://portal.evs.gov.si/prijava/
mailto:ekc@gov.si


2. PRIJAVA IN IZBOR KANDIDATOV  

 

Za vpis v študijske programe druge stopnje se lahko prijavijo kandidati, ki imajo pridobljeno 
najmanj prvo stopnjo izobrazbe, ki jo določa Zakon o visokem šolstvu, oziroma enakovredno 
ali višjo, pridobljeno po prejšnjih predpisih v RS ali v tujini.  
 
Poleg tega pogoja, morajo kandidati za vpis izpolnjevati še druge pogoje, ki so navedeni pri 
vsakem študijskem programu posebej. 
 

 
V primeru, kadar je prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo vpisne pogoje, več, kot je število 
razpisanih mest, članica UL 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 DRUGI LETNIK ZA NOVE KANDIDATE, VZPOREDNI ŠTUDIJ 

 
V drugi letnik magistrskih študijskih programov se kandidati, pod pogoji, določenimi s tem 
razpisom za posamezen program in ob izpolnjevanju vpisnih pogojev za prvi letnik, lahko 
prijavijo za vpis tudi po merilih za prehode med programi, ki so opredeljena pri posameznem 
programu.  
 
Kandidati, ki želijo na UL študirati vzporedno na dveh študijskih programih, morajo 
izpolnjevati pogoje, ki jih določa Statut UL za vzporedni študij. O teh pogojih se kandidati 
pozanimajo na tisti fakulteti/akademiji, kjer želijo vzporedno študirati. Za te kandidate veljajo 
isti roki in obrazci kot za prijavo in vpis v prve letnike programov, razen če ni za posamezen 
študijski program določeno drugače. V tem primeru je treba upoštevati rok, ki je zapisan pri 
konkretnem študijskem programu. 
 
Število prostih vpisnih mest po merilih za prehode je navedeno v tabeli, ki je priloga razpisa. 

Če v preglednici ni posebej razpisanih mest za vpis po merilih za prehode, se o možnostih 

posvetujte na članici UL, ki izvaja konkreten študijski program. 

 
4. ŠOLNINE 

 
Šolnine so objavljene v Ceniku storitev za študente. Šolnino plačajo kandidati za izredni 
študij v magistrskih študijskih programih, tujci, ki niso državljani držav članic EU in Republika 
Slovenija z njimi nima sklenjenih sporazumov o oprostitvi šolnin, ter vsi, 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. 

http://www.uni-lj.si/studij/cenik_storitev_za_studente/
http://www.uni-lj.si/studij/cenik_storitev_za_studente/
http://www.uni-lj.si/studij/cenik_storitev_za_studente/


 
 

5. KANDIDATI S TUJIMI LISTINAMI O IZOBRAŽEVANJU  

 
Kandidati, ki se za vpis prijavljajo s tujimi listinami o izobraževanju, so hkrati s prijavo oddali 
tudi zahtevo za priznanje tujega izobraževanja, s katerim dokazujejo izpolnjevanje vpisnih 
pogojev. Informacije o postopkih priznavanja izobraževanja dosegljive na spletnih straneh.  
 
V postopkih bodo obravnavane zgolj vloge za priznavanje tujega izobraževanja, ki bodo 
prispele pravočasno in v predpisani obliki (elektronska vloga, oddana z digitalnim potrdilom 
oziroma elektronska vloga brez digitalnega podpisa, ki je oddana tudi v papirni obliki z 
lastnoročnim podpisom vlagatelja). 
 
 

6. PRIZNANJE ZNANJ IN SPRETNOSTI, PRIDOBLJENIH PRED VPISOM V 

PROGRAM 

 

Po oddani prijavi za vpis ali 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.  

 

 
7. VEČ UPORABNIH INFORMACIJ  

 

Mobilna aplikacija  eVŠ za Android in iOS 
 
Brošura o visokošolskem prijavno-sprejemnem postopku v RS za tujce 
 
Nova spletna stran za tuje študente 
 
Twitter profil »Visoko šolstvo« 
 

 

http://www.uni-lj.si/studij/koristne_informacije/priznavanje_tuje_izobrazbe/
http://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/2013071116244099/
http://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/2013071116244099/
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/evs/mobilevs/
http://www.mizs.gov.si/en/areas_of_work/directorate_of_higher_education/higher_education_system_in_slovenia/how_to_submit_an_application_for_enrolment/
http://www.studyineurope.eu/study-in-slovenia/in-english
https://twitter.com/visokosolstvo


1. AKADEMIJA ZA GLASBO 
Stari trg 34, 1000 Ljubljana 
Tel: (01) 241 73 12 
E-pošta: referat@ag.uni-lj.si 
www.ag.uni-lj.si 
Kontaktna oseba za kandidate: Tim Kostrevc (tim.kostrevc@ag.uni-lj.si, tel.: 01/2427315) 
 
 

Magistrski študijski programi 2. stopnje 
 Glasbena umetnost  

 Instrumentalna in pevska pedagogika  

 Glasbeno-teoretska pedagogika  

 Glasbena pedagogika  
 
 

I. Magistrski študijski program 2. stopnje Glasbena umetnost 
 

- Kompozicija in glasbena teorija 
- Orkestrsko dirigiranje 
- Zborovsko dirigiranje 
- Petje  
- Klavir 
- Orgle 
- Harmonika 
- Čembalo  
- Kitara 
- Harfa 
- Violina 
- Viola 
- Violončelo 
- Kontrabas 
- Flavta 
- Oboa 
- Klarinet 
- Fagot 
- Saksofon 
- Trobenta 
- Rog 
- Pozavna 
- Tuba 
- Tolkala 
- Kljunasta flavta 
- Sakralna glasba 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji: 
- V program se na posamezno smer lahko vpiše, kdor je končal enako smer na 
prvostopenjskem programu Glasbena umetnost (UL AG) ali enako ali sorodno smer na 
enakem ali sorodnem prvostopenjskem študijskem programu na drugi visokošolski ustanovi. 
Pogoj za vpis za vse kandidate je tudi uspešno opravljen sprejemni izpit, ki je sestavljen iz 
izpitne snovi zadnjega letnika glavnega predmeta na prvostopenjskem programu Glasbena 
umetnost ustrezne smeri. 
- V program se lahko vpiše tudi, kdor je končal katerikoli študijski program prve bolonjske 
stopnje, uspešno opravil sprejemni izpit ter opravil naslednje manjkajoče študijske 

mailto:referat@ag.uni-lj.si
http://www.ag.uni-lj.si/
mailto:tim.kostrevc@ag.uni-lj.si


obveznosti iz prvostopenjskega študijskega programa Glasbena umetnost po posameznih 
smereh: 

 

1. Kompozicija in glasbena teorija 

Predmet ECTS 

 

Kompozicija 3 14 

Orkestracija 1 3 

Solfeggio A3 5 

Harmonija A2 5 

Kontrapunkt A2 5 

Instrumentacija 2 5 

Oblikoslovje 2 5 

Zgodovina glasbe 1 5 

Zgodovina glasbe 2 5 

Generalni bas in improvizacija 5 

Klavir A3, B3 ali C3 (kompozicija)  3 

Skupaj 60 

 

2. Orkestrsko dirigiranje,  
3. Zborovsko dirigiranje 

Predmet ECTS 

 

Orkestrsko ali zborovsko dirigiranje (modul 
dirigiranje 3) 

8 

Igranje orkestrskih ali zborovskih partitur 
(modul dirigiranje 3) 

4 

Zbor ali orkester z asistenco 5 

Solfeggio A3 5 

Harmonija A2 5 

Kontrapunkt A2 5 

Instrumentacija 2 5 

Oblikoslovje 2 5 

Zgodovina glasbe 1 5 

Zgodovina glasbe 2 5 

Generalni bas in improvizacija 5 

Klavir A3 ali B3  3 

Skupaj 60 

 

4. Petje 

Predmet ECTS 

 

Petje 3 20 

Solfeggio C2 5 

Analiza glasbenih oblik 2 5 

Zgodovina glasbe 1 5 

Zgodovina glasbe 2 5 

Harmonija C2 5 

Kontrapunkt C 5 

Klavir C3 3 

Italijanski jezik 2 3 

Nemški jezik 2 3 

Skupaj 59 



 

5. Klavir 

Predmet ECTS 

 

Klavir 3 25 

Solfeggio C2 5 

Analiza glasbenih oblik 2 5 

Zgodovina glasbe 1 5 

Zgodovina glasbe 2 5 

Harmonija C2 5 

Kontrapunkt C 5 

A vista igra 2 3 

Skupaj 58 

 

6. Orgle 

Predmet ECTS 

 

Orgle 3 20 

Solfeggio C2 5 

Analiza glasbenih oblik 2 5 

Zgodovina glasbe 1 5 

Zgodovina glasbe 2 5 

Harmonija C2 5 

Kontrapunkt C 5 

Klavir A3 3 

Generalni bas 2 3 

Skupaj 56 

 

7. Harmonika 

Predmet ECTS 

 

Harmonika 3 25 

Solfeggio C2 5 

Analiza glasbenih oblik 2 5 

Zgodovina glasbe 1 5 

Zgodovina glasbe 2 5 

Harmonija C2 5 

Kontrapunkt C 5 

Harmonikarska literatura 5 

Skupaj 60 

 

8. Čembalo 

Predmet ECTS 

 

Čembalo 3 24 

Solfeggio C2 5 

Analiza glasbenih oblik 2 5 

Zgodovina glasbe 1 5 

Zgodovina glasbe 2 5 

Harmonija C2 5 

Kontrapunkt C 5 

Historična izvajalna praksa 2 3 

Generalni bas 2 3 



Skupaj 60 

 

9. Kitara 

Predmet ECTS 

 

Kitara 3 25 

Solfeggio C2 5 

Analiza glasbenih oblik 2 5 

Zgodovina glasbe 1 5 

Zgodovina glasbe 2 5 

Harmonija C2 5 

Kontrapunkt C 5 

Kitarska literatura  5 

Skupaj 60 

 

10. Harfa 

Predmet ECTS 

 

Harfa 3 25 

Solfeggio C2 5 

Analiza glasbenih oblik 2 5 

Zgodovina glasbe 1 5 

Zgodovina glasbe 2 5 

Harmonija C2 5 

Kontrapunkt C 5 

Skupaj 55 

 

11. Violina,  
12. Viola,  
13. Violončelo,  
14. Kontrabas 

Predmet ECTS 

 

Violina 3, Viola 3, Violončelo 3 ali Kontrabas 
3 

25 

Solfeggio C2 5 

Analiza glasbenih oblik 2 5 

Zgodovina glasbe 1 5 

Zgodovina glasbe 2 5 

Harmonija C2 5 

Kontrapunkt C 5 

Godalna literatura 5 

Skupaj 60 

 

15. Flavta,  
16. Oboa,  
17. Klarinet,  
18. Fagot, 
19. Saksofon, 
20. Trobenta, 
21. Rog,  
22. Pozavna,  
23. Tuba,  



24. Tolkala 

Predmet ECTS 

 

Flavta 3, Oboa 3, Klarinet 3, Fagot 3, 
Saksofon 3, Trobenta 3, Rog 3, Pozavna 3, 
Tuba 3 ali Tolkala 3 

25 

Solfeggio C2 5 

Analiza glasbenih oblik 2 5 

Zgodovina glasbe 1 5 

Zgodovina glasbe 2 5 

Harmonija C2 5 

Kontrapunkt C 5 

Literatura pihal, trobil in tolkal 5 

Skupaj 60 

 

25. Kljunasta flavta 

Predmet ECTS 

 

Kljunasta flavta 3 26 

Solfeggio C2 5 

Analiza glasbenih oblik 2 5 

Zgodovina glasbe 1 5 

Zgodovina glasbe 2 5 

Harmonija C2 5 

Kontrapunkt C 5 

Historična izvajalna praksa 2 3 

Skupaj 59 

 

26. Sakralna glasba 

Predmet ECTS 

 

Glasbeni stavek in kompozicijske tehnike 3 8 

Orgle A3 8 

Zborovsko dirigiranje 3 (modul zborovodstvo 
3) 

4 

Liturgične orgle in improvizacija 1 3 

Solfeggio B3 5 

Vokalna tehnika 3 (modul zborovodstvo 3) 2 

Gregorijanski koral 1 3 

Analiza glasbenih oblik 2 5 

Zgodovina glasbe 1 5 

Zgodovina glasbe 2 5 

Generalni bas 2 3 

Klavir A3 ali B3  3 

Semiologija polifonije 4 

Skupaj 58 

 
 
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na: 
 

uspeh pri sprejemnem preizkusu 100 % točk 

 
Kraj izvajanja študijskega programa:  Ljubljana 



Način študija: redni in izredni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 

 
Merila za prehode med študijskimi programi: 
Za prehod je potrebno uspešno opraviti sprejemni izpit, ter opraviti manjkajoče obveznosti, ki 
mu jih v obsegu do največ 60 ECTS določi komisija za študijske zadeve UL Akademije za 
glasbo. Kandidat za vpis po merilih za prehode mora potrebno dokumentacijo in dokazila 
komisiji za študijske zadeve oddati skupaj s prijavo za vpis, najkasneje do 1. maja 2019. 
 
Kandidati oddajo prijave za vpis in dokazila o izpolnjevanju pogojev do 15. junija 2019.  
V prijavi obvezno navedejo tudi smer študija.  
Sprejemni izpit bo predvidoma 28. junija 2019 v prostorih Akademije za glasbo. Kandidati 
bodo o točnem datumu in ceni sprejemnega izpita obveščeni najkasneje 7 dni pred 
preizkusom oz. sprejemnim izpitom. V primeru prostih mest na posameznih programih, bo 
razpisan drugi prijavni rok, sprejemni izpit v drugem prijavnem roku bo predvidoma 10. 
septembra 2019 v prostorih Akademije za glasbo. Kandidati oddajo prijave za vpis in 
dokazila o izpolnjevanju pogojev do 30. avgusta 2019. 
Kandidati bodo o točnem datumu in ceni sprejemnega izpita obveščeni najkasneje 7 dni pred 
preizkusom oz. sprejemnim izpitom. 
 
 

II. Magistrski študijski program 2. stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika 
 

- Petje 
- Klavir 
- Orgle 
- Harmonika 
- Čembalo 
- Kitara 
- Harfa 
- Violina 
- Viola 
- Violončelo 
- Kontrabas 
- Flavta 
- Oboa 
- Klarinet 
- Fagot 
- Saksofon 
- Trobenta 
- Rog 
- Pozavna 
- Tuba 
- Tolkala 
- Kljunasta flavta 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji: 
- V program se na posamezno smer lahko vpiše, kdor je končal enako smer na 
prvostopenjskem programu Glasbena umetnost (UL AG) ali enako ali sorodno smer na 
enakem ali sorodnem prvostopenjskem študijskem programu na drugi visokošolski ustanovi.  
Pogoj za vpis za vse kandidate je tudi uspešno opravljen sprejemni izpit, ki je sestavljen iz 
izpitne snovi zadnjega letnika glavnega predmeta na prvostopenjskem programu Glasbena 
umetnost ustrezne smeri. 



- V program se lahko vpiše tudi, kdor je končal katerikoli študijski program prve bolonjske 
stopnje, uspešno opravil sprejemni izpit ter opravil naslednje manjkajoče študijske 
obveznosti iz prvostopenjskega študijskega programa Glasbena umetnost po posameznih 
smereh: 
 

1. Petje 

Predmet ECTS 

 

Petje 3 20 

Solfeggio C2 5 

Analiza glasbenih oblik 2 5 

Zgodovina glasbe 1 5 

Zgodovina glasbe 2 5 

Harmonija C2 5 

Kontrapunkt C 5 

Klavir C3 3 

Italijanski jezik 2 3 

Nemški jezik 2 3 

Skupaj 59 

 

2. Klavir 

Predmet ECTS 

 

Klavir 3 25 

Solfeggio C2 5 

Analiza glasbenih oblik 2 5 

Zgodovina glasbe 1 5 

Zgodovina glasbe 2 5 

Harmonija C2 5 

Kontrapunkt C 5 

A vista igra 2 3 

Skupaj 58 

 

3. Orgle 

Predmet ECTS 

 

Orgle 3 20 

Solfeggio C2 5 

Analiza glasbenih oblik 2 5 

Zgodovina glasbe 1 5 

Zgodovina glasbe 2 5 

Harmonija C2 5 

Kontrapunkt C 5 

Klavir A3 3 

Generalni bas 2 3 

Skupaj 56 

 

4. Harmonika 

Predmet ECTS 

 

Harmonika 3 25 

Solfeggio C2 5 

Analiza glasbenih oblik 2 5 



Zgodovina glasbe 1 5 

Zgodovina glasbe 2 5 

Harmonija C2 5 

Kontrapunkt C 5 

Harmonikarska literatura 5 

Skupaj 60 

 

5. Čembalo 

Predmet ECTS 

 

Čembalo 3 24 

Solfeggio C2 5 

Analiza glasbenih oblik 2 5 

Zgodovina glasbe 1 5 

Zgodovina glasbe 2 5 

Harmonija C2 5 

Kontrapunkt C 5 

Historična izvajalna praksa 2 3 

Generalni bas 2 3 

Skupaj 60 

 

6. Kitara 

Predmet ECTS 

 

Kitara 3 25 

Solfeggio C2 5 

Analiza glasbenih oblik 2 5 

Zgodovina glasbe 1 5 

Zgodovina glasbe 2 5 

Harmonija C2 5 

Kontrapunkt C 5 

Kitarska literatura  5 

Skupaj 60 

 

7. Harfa 

Predmet ECTS 

 

Harfa 3 25 

Solfeggio C2 5 

Analiza glasbenih oblik 2 5 

Zgodovina glasbe 1 5 

Zgodovina glasbe 2 5 

Harmonija C2 5 

Kontrapunkt C 5 

Skupaj 55 

 

8. Violina,  
9. Viola,  
10. Violončelo,  
11. Kontrabas 

Predmet ECTS 

 

Violina 3, Viola 3, Violončelo 3 ali Kontrabas 25 



3 

Solfeggio C2 5 

Analiza glasbenih oblik 2 5 

Zgodovina glasbe 1 5 

Zgodovina glasbe 2 5 

Harmonija C2 5 

Kontrapunkt C 5 

Godalna literatura 5 

Skupaj 60 

 

12. Flavta,  
13. Oboa,  
14. Klarinet,  
15. Fagot, 
16. Saksofon, 
17. Trobenta, 
18. Rog,  
19. Pozavna,  
20. Tuba,  
21. Tolkala 

Predmet ECTS 

 

Flavta 3, Oboa 3, Klarinet 3, Fagot 3, 
Saksofon 3, Trobenta 3, Rog 3, Pozavna 3, 
Tuba 3 ali Tolkala 3 

25 

Solfeggio C2 5 

Analiza glasbenih oblik 2 5 

Zgodovina glasbe 1 5 

Zgodovina glasbe 2 5 

Harmonija C2 5 

Kontrapunkt C 5 

Literatura pihal, trobil in tolkal 5 

Skupaj 60 

 

22. Kljunasta flavta 

Predmet ECTS 

 

Kljunasta flavta 3 26 

Solfeggio C2 5 

Analiza glasbenih oblik 2 5 

Zgodovina glasbe 1 5 

Zgodovina glasbe 2 5 

Harmonija C2 5 

Kontrapunkt C 5 

Historična izvajalna praksa 2 3 

Skupaj 59 

 
 
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na: 
 

uspeh pri sprejemnem preizkusu 100 % točk 

 
Kraj izvajanja študijskega programa:  Ljubljana 



Način študija: redni in izredni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
 
Merila za prehode med študijskimi programi: 
Za prehod je potrebno uspešno opraviti sprejemni izpit, ter opraviti manjkajoče obveznosti, ki 
mu jih v obsegu do največ 60 ECTS določi komisija za študijske zadeve UL Akademije za 
glasbo. Kandidat za vpis po merilih za prehode mora potrebno dokumentacijo in dokazila 
komisiji za študijske zadeve oddati skupaj s prijavo za vpis, najkasneje do 1. maja 2019. 
 
Kandidati oddajo prijave za vpis in dokazila o izpolnjevanju pogojev do 15. junija 2019.  
V prijavi obvezno navedejo tudi smer študija.  
Sprejemni izpit bo predvidoma 28. junija 2019 v prostorih Akademije za glasbo. Kandidati 
bodo o točnem datumu in ceni sprejemnega izpita obveščeni najkasneje 7 dni pred 
preizkusom oz. sprejemnim izpitom. V primeru prostih mest na posameznih programih, bo 
razpisan drugi prijavni rok, sprejemni izpit v drugem prijavnem roku bo predvidoma 10. 
septembra 2019 v prostorih Akademije za glasbo. Kandidati oddajo prijave za vpis in 
dokazila o izpolnjevanju pogojev do 30. avgusta 2019. 
Kandidati bodo o točnem datumu in ceni sprejemnega izpita obveščeni najkasneje 7 dni pred 
preizkusom oz. sprejemnim izpitom. 
 
 

III. Magistrski študijski program 2. stopnje Glasbeno-teoretska pedagogika 
 

- Kompozicija in glasbena teorija 
- Dirigiranje 
- Sakralna glasba 
 

Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji: 
- V program se lahko vpiše, kdor je končal prvostopenjski  program Glasbena umetnost 
smeri Kompozicija in glasbena teorija, Orkestrsko dirigiranje, Zborovsko dirigiranje ali 
Sakralna glasba (UL AG) ali enak ali podoben prvostopenjski študijski program na drugi 
visokošolski ustanovi. Pogoj za vpis za vse kandidate je tudi uspešno opravljen sprejemni 
izpit, ki je sestavljen iz preverjanja poustvarjalnih in glasbeno-teoretičnih znanj, ki jih mora 
imeti diplomant prvostopenjskega programa prej omenjenih smeri. 
- V program se lahko vpiše tudi, kdor je končal katerikoli študijski program prve bolonjske 
stopnje, uspešno opravil sprejemni izpit ter opravil naslednje manjkajoče študijske 
obveznosti iz prvostopenjskega študijskega programa Glasbena umetnost po posameznih 
smereh: 

 

1. Kompozicija in glasbena teorija 

Predmet ECTS 

 

Kompozicija 3 14 

Orkestracija 1 3 

Solfeggio A3 5 

Harmonija A2 5 

Kontrapunkt A2 5 

Instrumentacija 2 5 

Oblikoslovje 2 5 

Zgodovina glasbe 1 5 

Zgodovina glasbe 2 5 

Generalni bas in improvizacija 5 

Klavir A3, B3 ali C3 (kompozicija)  3 



Skupaj 60 

 

2. Dirigiranje  

Predmet ECTS 

 

Orkestrsko ali zborovsko dirigiranje (modul 
dirigiranje 3) 

8 

Igranje orkestrskih ali zborovskih partitur 
(modul dirigiranje 3) 

4 

Zbor ali orkester z asistenco 5 

Solfeggio A3 5 

Harmonija A2 5 

Kontrapunkt A2 5 

Instrumentacija 2 5 

Oblikoslovje 2 5 

Zgodovina glasbe 1 5 

Zgodovina glasbe 2 5 

Generalni bas in improvizacija 5 

Klavir A3 ali B3  3 

Skupaj 60 

 

3. Sakralna glasba 

Predmet ECTS 

 

Glasbeni stavek in kompozicijske tehnike 3 8 

Orgle A3 8 

Zborovsko dirigiranje 3 (modul zborovodstvo 
3) 

4 

Liturgične orgle in improvizacija 1 3 

Solfeggio B3 5 

Vokalna tehnika 3 (modul zborovodstvo 3) 2 

Gregorijanski koral 1 3 

Analiza glasbenih oblik 2 5 

Zgodovina glasbe 1 5 

Zgodovina glasbe 2 5 

Generalni bas 2 3 

Klavir A3 ali B3  3 

Semiologija polifonije 4 

Skupaj 58 

  
 
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na: 
 

uspeh pri sprejemnem preizkusu 100 % točk 

 
Kraj izvajanja študijskega programa:  Ljubljana 
Način študija: redni in izredni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 

 
Merila za prehode med študijskimi programi: 
Za prehod je potrebno uspešno opraviti sprejemni izpit, ter opraviti manjkajoče obveznosti, ki 
mu jih v obsegu do največ 60 ECTS določi komisija za študijske zadeve UL Akademije za 



glasbo. Kandidat za vpis po merilih za prehode mora potrebno dokumentacijo in dokazila 
komisiji za študijske zadeve oddati skupaj s prijavo za vpis, najkasneje do 1. maja 2019. 
 
Kandidati oddajo prijave za vpis in dokazila o izpolnjevanju pogojev do 15. junija 2019.  
V prijavi obvezno navedejo tudi smer študija.  
Sprejemni izpit bo predvidoma 28. junija 2019 v prostorih Akademije za glasbo. Kandidati 
bodo o točnem datumu in ceni sprejemnega izpita obveščeni najkasneje 7 dni pred 
preizkusom oz. sprejemnim izpitom. V primeru prostih mest na posameznih programih, bo 
razpisan drugi prijavni rok, sprejemni izpit v drugem prijavnem roku bo predvidoma 10. 
septembra 2019 v prostorih Akademije za glasbo. Kandidati oddajo prijave za vpis in 
dokazila o izpolnjevanju pogojev do 30. avgusta 2019. 
Kandidati bodo o točnem datumu in ceni sprejemnega izpita obveščeni najkasneje 7 dni pred 
preizkusom oz. sprejemnim izpitom. 
 
 

IV. Magistrski študijski program 2. stopnje Glasbena pedagogika 
 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji: 
- V program se lahko vpiše, kdor je končal prvostopenjski program Glasbena pedagogika (UL 
AG) oziroma enak ali podoben prvostopenjski študijski program na drugi visokošolski 
ustanovi.  Pogoj za vpis za vse kandidate je tudi uspešno opravljen sprejemni izpit.  
- V program se lahko vpiše tudi, kdor je končal katerikoli študijski program prve bolonjske 
stopnje, uspešno opravil sprejemni izpit ter opravil naslednje manjkajoče študijske 
obveznosti iz prvostopenjskega študijskega programa Glasbena pedagogika: 

 

Glasbena pedagogika 

Predmet ECTS 

 

Harmonija C2 5 

Zborovsko dirigiranje  3 5 

Igranje zborovskih partitur 3 3 

Specialna didaktika 1,2,3 15 

Pedagoška praksa 2 6 

Pedagoška praksa 3 6 

Psihologija 1,2 10 

Pedagogika in andragogika 1,2 8 

Obča glasbena didaktika 2 

Skupaj 60 

 
 
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na: 
 

uspeh pri sprejemnem preizkusu 100 % točk 

 
Kraj izvajanja študijskega programa:  Ljubljana 
Način študija: redni in izredni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 

 
Merila za prehode med študijskimi programi: 
Za prehod je potrebno uspešno opraviti sprejemni izpit, ter opraviti manjkajoče obveznosti, ki 
mu jih v obsegu do največ 60 ECTS določi komisija za študijske zadeve UL Akademije za 
glasbo. Kandidat za vpis po merilih za prehode mora potrebno dokumentacijo in dokazila 
komisiji za študijske zadeve oddati skupaj s prijavo za vpis, najkasneje do 1. maja 2019. 



 
 
Kandidati oddajo prijave za vpis in dokazila o izpolnjevanju pogojev do 15. junija 2019.  
V prijavi obvezno navedejo tudi smer študija.  
Sprejemni izpit bo predvidoma 28. junija 2019 v prostorih Akademije za glasbo. Kandidati 
bodo o točnem datumu in ceni sprejemnega izpita obveščeni najkasneje 7 dni pred 
preizkusom oz. sprejemnim izpitom. V primeru prostih mest na posameznih programih, bo 
razpisan drugi prijavni rok, sprejemni izpit v drugem prijavnem roku bo predvidoma 10. 
septembra 2019 v prostorih Akademije za glasbo. Kandidati oddajo prijave za vpis in 
dokazila o izpolnjevanju pogojev do 30. avgusta 2019. 
Kandidati bodo o točnem datumu in ceni sprejemnega izpita obveščeni najkasneje 7 dni pred 
preizkusom oz. sprejemnim izpitom. 
 
 

 
 
 



2. AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO 
Nazorjeva 3, 1000 Ljubljana, 
Tel.: 01/251 04 12, 01/251 95 80, GSM: 031/313-394, Faks: 01/251-04-50 
Spletna stran zavoda: www.agrft.uni-lj.si 
Spletna stran študijskih programov: http://www.agrft.uni-lj.si/studij/podiplomski_studij/ 
Kontaktna oseba za kandidate: Breda Rues Erbežnik (breda.rues@agrft.uni-lj.si, tel.: 01 251 
04 12) 
 
 

Magistrski študijski programi 2. stopnje:  
 Filmsko in televizijsko ustvarjanje  

- Filmska režija,  
- Televizijska režija,  
- Montaža, 
- Scenaristika 
- Produkcija 
- Snemanje 

 Scensko oblikovanje  
- Scenografija 
- Kostumografija 

 Dramaturgija in scenske umetnosti 

 Dramska igra 
- Dramska igra 
- Gledališko petje 
- Umetniška beseda 
- Igra z lutko 

    Gledališka in radijska režija 
- Gledališka režija 
- Radijska režija 

 Oblike govora 
- Oblikovanje govorjenih besedil 

 
 

I. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Filmsko in televizijsko ustvarjanje  

 
Trajanje študija: 2 leti 
 
Pogoji za vpis in merila za izbiro 
 
V program se lahko vpiše kandidat, ki je 

1. uspešno opravil preizkus posebne nadarjenosti za drugostopenjski magistrski študij 
filmskega in televizijskega ustvarjanja,  

2. ob prijavi na študij predložil načrt (dispozicijo) magistrskega umetniškega dela, 
3. dokazal ustrezne psihofizične sposobnosti, 

ter ki je 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 izpolnjuje pogoje, opisane v točkah 1, 2 in 3. 

http://www.agrft.uni-lj.si/
http://www.agrft.uni-lj.si/studij/podiplomski_studij/
mailto:breda.rues@agrft.uni-lj.si


 
Vsi kandidati morajo pri prijavi izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na 
skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom. 
Ustrezna dokazila o izpoplnjevanju tega vpisnega pogoja so: 

- potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno 
potrdilo, 

- spričevalo o zaključeni osnovni šoli v RS ali zaključeni tuji osnovni šoli z slovenskim 
učnim jezikom, 

- maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa 
srednjega strokovnega izobraževanja, s katerega je razviden opravljen predmet 
Slovenski jezik, 

- spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem 
izobraževanju ali zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim 
učnim jezikom, 

- diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v RS v študijskem programu 
in potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku. 

 
Kandidati dokažejo psihofizične sposobnosti s splošnim zdravniškim spričevalom. 
 
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 40 % točk 

ocena načrta (dispozicije) magistrskega umetniškega dela 50 % točk 

povprečna skupna ocena prvostopenjskega oz. dodiplomskega študija 10 % točk 

 
 
Pogoji o prehodih med programi 
 

I. Prehodi so možni med drugostopenjskimi študijskimi programi: 
 
Študentje, ki so vpisani v druge drugostopenjske študijske programe, lahko preidejo v 
študijski program Filmsko in televizijsko ustvarjanje, če to dopuščajo razpoložljiva študijska 
mesta ter če kandidati izpolnjujejo pogoje za vpis in ostale pogoje, določene v Merilih za 
prehode med študijskimi programi. O prehodu odloča Senat UL AGRFT. 

  
II. Diplomanti nebolonjskih univerzitetnih štud. programov lahko prehajajo na 

štud. program pod naslednjimi pogoji: 
 

Diplomanti nebolonjskih univerzitetnih programov lahko preidejo v študijski program Filmsko 
in televizijsko ustvarjanje, če to dopuščajo razpoložljiva študijska mesta ter če kandidati 
izpolnjujejo pogoje za vpis in ostale pogoje, določene v Merilih za prehode med študijskimi 
programi. O prehodu odloča Senat UL AGRFT.  
 
Navodila o načinu poteka in obveznih vsebinah preizkusa posebne nadarjenosti, ki jih 
morajo kandidati pripraviti in posredovati  v skladu z Navodili na Akademijo za 
gledališče, radio, film in televizijo, so vsako leto od dneva uradnega razpisa za vpis 
javno objavljena na spletni strani AGRFT. Informacije o Navodilih so dostopne tudi v 
referatu za študijske in študentske zadeve AGRFT. 
 
Opravljen preizkus posebne nadarjenosti velja za tekoče študijsko leto. Preizkus 
posebne nadarjenosti se lahko ponavlja po enem letu. 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni  



Število vpisnih mest: glej tabelo; študijski program se bo izvajal, če bodo vanj vpisani 
najmanj 3 študenti 
 
 

II. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Scensko oblikovanje 

 
Trajanje študija: 2 leti 
 
Pogoji za vpis in merila za izbiro 
  
V  magistrski študijski program Scensko oblikovanje se lahko vpiše:   
 

a) kdor je končal študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij 
(umetnosti, humanistike ali družboslovja) 

ali 
 
b) kdor je končal 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; o tem odloča Senat UL AGRFT, 

in 
 
kdor je opravil preizkus umetniške nadarjenosti. 
 
Vsi kandidati morajo pri prijavi izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na 
skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom. 
Ustrezna dokazila o izpoplnjevanju tega vpisnega pogoja so: 

- potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno 
potrdilo, 

- spričevalo o zaključeni osnovni šoli v RS ali zaključeni tuji osnovni šoli z slovenskim 
učnim jezikom, 

- maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa 
srednjega strokovnega izobraževanja, s katerega je razviden opravljen predmet 
Slovenski jezik, 

- spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem 
izobraževanju ali zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim 
učnim jezikom, 

- diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v RS v študijskem programu 
in potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku. 

 
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  90 % točk 

uspeh dodiplomskega študija 10 % točk 

 
 
Pogoji o prehodih med programi 
 

I. Prehodi so možni med drugostopenjskimi študijskimi programi: 
 



Študentje, ki so vpisani v druge drugostopenjske študijske programe, lahko preidejo v 
študijski program Scensko oblikovanje, če to dopuščajo razpoložljiva študijska mesta ter če 
kandidati izpolnjujejo pogoje za vpis in ostale pogoje, določene v Merilih za prehode med 
študijskimi programi. O prehodu odloča Senat UL AGRFT. 
 

 
II. Diplomanti nebolonjskih univerzitetnih štud. programov lahko prehajajo na 

štud. program pod naslednjimi pogoji: 
 
Diplomanti nebolonjskih univerzitetnih programov lahko preidejo v študijski program Scensko 
oblikovanje, če to dopuščajo razpoložljiva študijska mesta ter če kandidati izpolnjujejo pogoje 
za vpis in ostale pogoje, določene v Merilih za prehode med študijskimi programi. O prehodu 
odloča Senat UL AGRFT.  
 
Navodila o načinu poteka in obveznih vsebinah preizkusa posebne nadarjenosti, ki jih 
morajo kandidati pripraviti in posredovati v skladu z Navodili na Akademijo za 
gledališče, radio, film in televizijo, so vsako leto od dneva uradnega razpisa za vpis 
javno objavljena na spletni strani AGRFT. Informacije o Navodilih so dostopne tudi v 
referatu za študijske in študentske zadeve AGRFT. 
 
Opravljen preizkus posebne nadarjenosti velja za tekoče študijsko leto. Preizkus 
posebne nadarjenosti se lahko ponavlja po enem letu.  
 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni  
Število vpisnih mest: glej tabelo; študijski program se bo izvajal, če bo vanj vpisan najmanj 
1 študent. 
 
 

III. Magistrski študijski program 2. stopnje: 

 Dramaturgija in scenske umetnosti 
 
Trajanje študija: 2 leti 
 
Pogoji za vpis in merila za izbiro 
  
V program se lahko vpiše kandidat, ki je uspešno opravil preizkus posebne nadarjenosti za 
drugostopenjski magistrski študij Dramaturgije in scenskih umetnosti. Pogoj za pristop k 
preizkusu posebne nadarjenosti je v predpisanem roku predložena pisna naloga, ki jo 
sestavljata:  
 

- zaokrožena obravnava izbranega umetniškega dela, pojava ali pojma s področja 
scenskih umetnosti (v obsegu od 20.000 do 30.000 znakov s presledki) ali 
dramaturška razčlemba izbranega dramskega besedila, ki vključuje tudi konceptualno 
zasnovo njegove uprizoritve (v enakem obsegu),  

in 
- dramsko besedilo (v obsegu od 30.000 do 90.000 znakov s presledki) ali 

dramatizacija oziroma priredba literarnega dela (v enakem obsegu). 
 

Preizkus posebne nadarjenosti obsega:  
a) zagovor pisne naloge iz prvega odstavka te točke, 
b) preizkus širše jezikovne razgledanosti,  
c) pogovor, v katerem komisija poleg splošne razgledanosti preveri tudi kandidatovo 

poznavanje klasičnih in pomembnih modernih dramskih besedil, njegovo pojmovanje 
funkcije umetnosti in kulture ter seznanjenost z aktualno gledališko produkcijo. 



 
V program se, potem ko je uspešno opravil preizkus posebne nadarjenosti, lahko vpiše 
študent, ki je končal:  

a) študijski program prve stopnje z ustreznih umetniških oz. strokovnih področij 
humanistike in družboslovja (še posebej s področij dramaturgije, študijev scenskih oz. 
uprizoritvenih umetnosti, teatrologije, primerjalne književnosti, ipd.),  

b) študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, če je pred vpisom opravil 
študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija; te obveznosti določi 
Senat UL AGRFT glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do 
največ 60 kreditnih točk, kandidati pa jih opravijo z opravljanjem izpitov pred vpisom v 
drugostopenjski študijski program.  

 
V program se lahko vpiše tudi kandidat, ki je končal enakovredno izobraževanje, kot je 
navedeno v točkah a) in b) v tujini in uspešno opravil preizkus posebne nadarjenosti za 
drugostopenjski magistrski študij na UL AGRFT. 
 
Vsi kandidati morajo pri prijavi izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na 
skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom. 
Ustrezna dokazila o izpoplnjevanju tega vpisnega pogoja so: 

- potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno 
potrdilo, 

- spričevalo o zaključeni osnovni šoli v RS ali zaključeni tuji osnovni šoli z slovenskim 
učnim jezikom, 

- maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa 
srednjega strokovnega izobraževanja, s katerega je razviden opravljen predmet 
Slovenski jezik, 

- spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem 
izobraževanju ali zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim 
učnim jezikom, 

- diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v RS v študijskem programu 
in potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku. 

 
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, ki vključuje tudi oceno pisne 
naloge 

70 % točk 

povprečna skupna ocena prvostopenjskega oz. dodiplomskega študija 10 % točk 

ocena diplomskega dela prvostopenjskega oz. dodiplomskega študija  10 % točk 

študijski in strokovni dosežki, povezani s programom, ki ga vpisuje, 
objave, uprizoritve, priznanja, nagrade, dosežene pred vpisom v 
program  

10 % točk 

 
Pogoji o prehodih med programi 
 

I. Prehodi so možni med drugostopenjskimi študijskimi programi:  
 
Študentje, ki so vpisani v druge drugostopenjske študijske programe, lahko preidejo v 
študijski program Dramaturgija in scenske umetnosti, če to dopuščajo razpoložljiva študijska 
mesta ter če kandidati izpolnjujejo pogoje za vpis in ostale pogoje, določene v Merilih za 
prehode med študijskimi programi. O prehodu odloča Senat UL AGRFT. 
 

 
II. Diplomanti nebolonjskih univerzitetnih štud. programov lahko prehajajo na 

štud. program pod naslednjimi pogoji: 



 
Diplomanti nebolonjskih univerzitetnih programov lahko preidejo v študijski program 
Dramaturgija in scenske umetnosti, če to dopuščajo razpoložljiva študijska mesta ter če 
kandidati izpolnjujejo pogoje za vpis in ostale pogoje, določene v Merilih za prehode med 
študijskimi programi. O prehodu odloča Senat UL AGRFT.  
 
Navodila o načinu poteka in obveznih vsebinah preizkusa posebne nadarjenosti, ki jih 
morajo kandidati pripraviti in posredovati  v skladu z Navodili na Akademijo za 
gledališče, radio, film in televizijo, so vsako leto od dneva uradnega razpisa za vpis 
javno objavljena na spletni strani AGRFT. Informacije o Navodilih so dostopne tudi v 
referatu za študijske in študentske zadeve AGRFT. 
 
Opravljen preizkus posebne nadarjenosti velja za tekoče študijsko leto. Preizkus 
posebne nadarjenosti se lahko ponavlja po enem letu. 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni  
Število vpisnih mest: glej tabelo; 1. letnik študijskega programa se bo izvajal, če bosta vanj 
vpisana najmanj 2 študenta. 
 
 

IV. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Dramska igra 

 
Trajanje študija: 1 leto 
 
Pogoji za vpis in merila za izbiro 
 
V  magistrski študijski program Dramska igra se lahko vpiše kdor je: 

a) uspešno opravil preizkus posebne nadarjenosti in 
b) kdor je končal:  

- štiriletni študijski program na UL AGRFT,ali 
- enakovredno izobraževanje  na tujem ali domačem visokošolskem zavodu ali  
- triletni študijski program prve stopnje dramske igre, gledališke režije, igre z lutko 

in podobno, 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 ali v programih za izpopolnjevanje. O 
priznanju odloča Senat UL AGRFT. 

 
V skladu s 36. členom zakona o visokem šolstvu (Ur. L. RS, št. 32/2012) akademija 
omogoča kandidatom, ki so zaključili prvostopenjski študijski program, ovrednoten s 180 
ECTS, pridobitev dodatnih 60 ECTS, tako da skupaj z drugostopenjskim štud. programom 
Dramska igra pridobijo skupaj 120 ECTS, potrebnih za dokončanje magistrskega študijskega 
programa.  
Kandidati z zaključenim prvostopenjskim štud. programom, ovrednotenim s 180 ECTS, ki se 
prijavijo na študij na drugostopenjskem štud. programu Dramska igra oddajo v referatu za 
študijske in študentske zadeve prošnjo za pridobitev dodatnih 60 ECTS. Vsako prošnjo 
obravnava Oddelek za gledališče in radio individualno in kandidatu določi obveznosti glede 
na njegova predhodna znanja in kompetence. Predlog obravnava Študijske komisija AGRFT 
in Senat AGRFT, ki kandidatu o obveznostih izda sklep. Kandidat opravlja dodatne 
obveznosti za pridobitev 60 ECTS v okviru vseživljenskega učenja, o opravljenih obveznostih 
mu akademija izda potrdilo o opravljenih obveznostih. Kandidat, ki je opravil dodatnih 60 
ECTS je na študij dramske igre sprejet, če izpolnjuje tudi ostale pogoje za vpis. Kandidat 
lahko opravlja preizkus umetniške nadarjenosti pred pridobitvijo dodatnih 60 ECTS točk. 



 
Vsi kandidati morajo pri prijavi izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na 
skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom. 
Ustrezna dokazila o izpoplnjevanju tega vpisnega pogoja so: 

- potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno 
potrdilo, 

- spričevalo o zaključeni osnovni šoli v RS ali zaključeni tuji osnovni šoli z slovenskim 
učnim jezikom, 

- maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa 
srednjega strokovnega izobraževanja, s katerega je razviden opravljen predmet 
Slovenski jezik, 

- spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem 
izobraževanju ali zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim 
učnim jezikom, 

- diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v RS v študijskem programu 
in potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku. 

 
Pri izbiri kandidatov za vpis v magistrski študijski program v primeru omejitve vpisa se 
upošteva uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena, ocena diplomskega dela), lahko 
pa tudi uspeh pri posameznih, s študijskim programom določenih predmetih oziroma 
predmetnih področjih prve stopnje oziroma pri izbirnem izpitu določenem s študijskim 
programom in opravljen preizkus posebne nadarjenosti, in sicer: 
- uspeh dodiplomskega študija: 10 % 
- preizkus posebne nadarjenosti: 90%. 
 
Navodila o načinu poteka in obveznih vsebinah preizkusa posebne nadarjenosti, ki jih 
morajo kandidati pripraviti in posredovati  v skladu z Navodili na Akademijo za 
gledališče, radio, film in televizijo, so vsako leto od dneva uradnega razpisa za vpis 
javno objavljena na spletni strani AGRFT. Informacije o Navodilih so dostopne tudi v 
referatu za študijske in študentske zadeve AGRFT. 
 
Opravljen preizkus posebne nadarjenosti velja za tekoče študijsko leto. Preizkus 
posebne nadarjenosti se lahko ponavlja po enem letu. 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni  
Število vpisnih mest: glej tabelo; študijski program se bo izvajal, če bosta vanj vpisana 
najmanj 2 študenta 
 
 

V. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Gledališka in radijska režija 

 
Trajanje študija: 1 leto 
 
Pogoji za vpis in merila za izbiro 
 
V  magistrski študijski program Gledališka in radijska režija se lahko vpiše: 
 

a. kdor je končal študijski program prve stopnje s področij: gledališka režija in radijska 
režija, dramska igra, dramaturgija in filmska in TV-režija, ali 

b. kdor je končal 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, o čemer odloča Senat UL AGRFT, ali 

c. kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini,  
d. kdor je poleg zahtevanih pogojev iz točke 1 oz. točke 2 oz. 3 opravil tudi preizkus 

umetniške nadarjenosti v obliki pogovora (oceno uspešnosti tvorita: 90 % preizkus, 10 % 
študijsko povprečje ocen na prvi oz. dodiplomski stopnji). Preizkus je sestavljen iz 
sinopsisa o predlaganem projektu (ki ga kandidat odda vnaprej), življenjepisa s 
poudarkom na dosedanji praksi in pogovora, ki se opravi pred strokovno komisijo. 

 
 
V skladu s 36. členom Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/2012) akademija omogoča 
kandidatom, ki so zaključili prvostopenjski študijski program, ovrednoten s 180 ECTS, 
pridobitev dodatnih 60 ECTS, tako da skupaj z drugostopenjskim štud. programom 
Gledališka in radijska režija pridobijo skupaj 120 ECTS, potrebnih za dokončanje 
magistrskega študijskega programa. 
Kandidati z zaključenim prvostopenjskim štud. programom, ovrednotenim s 180 ECTS, ki se 
prijavijo na študij na drugostopenjskem štud. programu Gledališka in radijska režija oddajo v 
referatu za študijske in študentske zadeve prošnjo za pridobitev dodatnih 60 ECTS. Vsako 
prošnjo obravnava Oddelek za gledališče in radio individualno in kandidatu določi obveznosti 
glede na njegova predhodna znanja in kompetence. Predlog obravnavata Študijska komisija 
AGRFT in Senat AGRFT, ki kandidatu o obveznostih izda sklep. Kandidat opravlja dodatne 
obveznosti za pridobitev 60 ECTS v okviru vseživljenjskega učenja, o opravljenih 
obveznostih mu akademija izda potrdilo o opravljenih obveznostih. Kandidat, ki je opravil 
dodatnih 60 ECTS, je na študij gledališke in radijske režije sprejet, če izpolnjuje tudi ostale 
pogoje za vpis. Kandidat lahko opravlja preizkus umetniške nadarjenosti pred pridobitvijo 
dodatnih 60 ECTS točk. 
 
Vsi kandidati morajo pri prijavi izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na 
skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom. 
Ustrezna dokazila o izpoplnjevanju tega vpisnega pogoja so: 

- potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno 
potrdilo, 

- spričevalo o zaključeni osnovni šoli v RS ali zaključeni tuji osnovni šoli z slovenskim 
učnim jezikom, 

- maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa 
srednjega strokovnega izobraževanja, s katerega je razviden opravljen predmet 
Slovenski jezik, 

- spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem 
izobraževanju ali zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim 
učnim jezikom, 

- diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v RS v študijskem programu 
in potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku. 

 
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa in bo preizkus umetniške nadarjenosti opravilo več 
kandidatov, kot je vpisnih mest, bodo kandidati izbrani glede na:  
   

uspeh pri preizkusu posebne nadarjenosti  90 % točk 

študijsko povprečje ocen na prvi stopnji  10 % točk 

 
 
Navodila o načinu poteka in obveznih vsebinah preizkusa posebne nadarjenosti, ki jih 
morajo kandidati pripraviti in posredovati  v skladu z Navodili na Akademijo za 
gledališče, radio, film in televizijo, so vsako leto od dneva uradnega razpisa za vpis 
javno objavljena na spletni strani AGRFT. Informacije o Navodilih so dostopne tudi v 
referatu za študijske in študentske zadeve AGRFT. 



  
Preizkus posebne nadarjenosti velja le za tekoče študijsko leto. Preizkus posebne 
nadarjenosti se lahko ponavlja po enem letu. 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni  
Število vpisnih mest: glej tabelo; študijski program se bo izvajal, če bo vanj vpisan najmanj 
1 študent 
 
 
VI. Magistrski študijski program 2. stopnje 

 Oblike govora 
 
Trajanje študija: 2 leti 
 
Pogoji za vpis in merila za izbiro 
 
V študijski program 2. stopnje Oblike govora se lahko vpiše, kdor je končal: 
 

a) študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij (umetnosti, humanistike 
ali družboslovja, 

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; o tem odloča Senat UL AGRFT; 

  
Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini. 
 
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus posebne nadarjenosti, ki obsega:  

a) preverjanje jezikovne in kulturne razgledanosti v obliki pogovora, 
b) glasno branje odlomka izbranega besedila in pogovor o njem, 
c) pisanje kratkega besedila (1 stran) na dano temo. 

 
Vsi kandidati morajo pri prijavi izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na 
skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom. 
Ustrezna dokazila o izpoplnjevanju tega vpisnega pogoja so: 

- potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno 
potrdilo, 

- spričevalo o zaključeni osnovni šoli v RS ali zaključeni tuji osnovni šoli z slovenskim 
učnim jezikom, 

- maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa 
srednjega strokovnega izobraževanja, s katerega je razviden opravljen predmet 
Slovenski jezik, 

- spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem 
izobraževanju ali zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim 
učnim jezikom, 

- diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v RS v študijskem programu 
in potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku. 

 
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpis in bo preizkus opravilo več kandidatov, kot je prostih 
mest, bodo kandidati izbrani glede na: 

- uspeh pri preizkusu posebne nadarjenosti: 90%, 
- Študijsko povprečje ocen na prvi stopnji: 10%. 



 
Pogoji o prehodih med programi 

 
I. Prehodi so možni  med drugostopenjskimi študijskimi programi: 

 
Študentje, ki so vpisani v druge drugostopenjske študijske programe, lahko preidejo v 
študijski program Oblike govora, če to dopuščajo razpoložljiva študijska mesta ter če 
kandidati izpolnjujejo pogoje za vpis in ostale pogoje, določene v Merilih za prehode med 
študijskimi programi. O prehodu odloča Senat UL AGRFT. 
 

II. Diplomanti nebolonjskih univerzitetnih štud. programov lahko prehajajo na 
štud. program pod naslednjimi pogoji: 

 
Diplomanti nebolonjskih univerzitetnih programov lahko preidejo v študijski program Oblike 
govora, če to dopuščajo razpoložljiva študijska mesta ter če kandidati izpolnjujejo pogoje za 
vpis in ostale pogoje, določene v Merilih za prehode med študijskimi programi. O prehodu 
odloča Senat UL AGRFT.  

 
Navodila o načinu poteka in obveznih vsebinah preizkusa posebne nadarjenosti, ki jih 
morajo kandidati pripraviti in posredovati  v skladu z Navodili na Akademijo za 
gledališče, radio, film in televizijo, so vsako leto od dneva uradnega razpisa za vpis 
javno objavljena na spletni strani AGRFT. Informacije o Navodilih so dostopne tudi v 
referatu za študijske in študentske zadeve AGRFT. 
 
Opravljen preizkus posebne nadarjenosti velja za tekoče študijsko leto. Preizkus 
posebne nadarjenosti se lahko ponavlja po enem letu. 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni 
Število vpisnih mest: glej tabelo; študijski program se bo izvajal, če bo vanj vpisan najmanj 
1 študent. 
 
 
Kandidati oddajo prijave za vpis in dokazila o izpolnjevanju pogojev do 30. avgusta 2019 za 
vse programe. V prijavi obvezno navedejo tudi smer študija.  
 
O točnem datumu preizkusov posebne nadarjenosti in ceni preizkusa bodo kandidati 
obveščeni najkasneje 7 dni pred preizkusom. 
 

 



3. AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE 
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Magistrski študijski programi 2 stopnje: 
 Industrijsko in unikatno oblikovanje 

- Industrijsko oblikovanje 

 Kiparstvo  

 Konserviranje in restavriranje likovnih del 
- Konserviranje/restavriranje slik in polihromirane plastike 
- Konserviranje/restavriranje stenskih slik in kamna 

 Oblikovanje vizualnih komunikacij 
- Grafično oblikovanje 
- Ilustracija 
- Fotografija 

 Slikarstvo 
- Slikarstvo 
- Grafika 
- Video in novi mediji  

 
 

I. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Industrijsko in unikatno oblikovanje 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji: V magistrski študijski program Industrijsko in unikatno oblikovanje se lahko 
vpiše, kdor je: 

1. uspešno opravil preizkus kompetenc, ki obsega sprejemni razgovor s predstavitvijo 
kandidatovega dela (zbirna mapa - portfolijo) s področja industrijskega in unikatnega 
oblikovanja oziroma njegovih smeri (industrijsko oblikovanje, oblikovanje stekla in 
keramike) 

2. in končal: 
a)  katerikoli študijski program 1. stopnje: Industrijsko in unikatno oblikovanje. 
b)  študijski program 1. stopnje z drugih študijskih področij; če je potrebno, kandidat 

pred vpisom v drugostopenjski študijski program opravi študijske obveznosti, ki 
so bistvene za uspešen študij, v obsegu, ki ga individualno določi oddelčna 
komisija (od 10 do največ 60 ECTS), 

c)  ali visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred ZViS 2004, če kandidat 
pred vpisom v drugostopenjski program opravi študijske obveznosti, ki so 
bistvene za uspešen študij, v obsegu, ki ga individualno določi oddelčna komisija 
(od 10 do 60 ECTS). 

 
Pri pogojih za vpis, kot so navedeni v točkah b) in c), se študijske obveznosti / izpiti določijo 
individualno glede na različnost strokovnega področja ter glede na kandidatove strokovne in 
delovne izkušnje. 
 
Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje, kot je 
navedeno v točkah od a) do c) v tujini, in opravili preizkus posebne nadarjenosti za 
drugostopenjski magistrski študij na UL ALUO. Vpisujejo se pod enakimi pogoji, kot veljajo 
za kandidate, ki so zaključili svoje šolanje v Sloveniji. 
 

http://www.aluo.uni-lj.si/
mailto:podiplomski@aluo.uni-lj.si


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 (sprejemni razgovor s 
predstavitvijo portfolija) 

70 % točk 

povprečna skupna ocena prvostopenjskega oz. dodiplomskega študija 15 % točk 

ocena diplomskega dela prvostopenjskega oz. dodiplomskega študija 15 % točk 

 
Če prvostopenjski program nima diplomskega dela, se upošteva povprečna skupna ocena 
prvostopenjskega študija v obsegu 30%. 
 
Na podlagi meril za izbiro ob omejitvi vpisa UL ALUO obravnava individualne dokumentirane 
vloge študentov v skladu z določbami statuta. O izbiri kandidatov odloča oddelčna komisija 
UL ALUO. 
 
Pogoji o prehodih med programi: 
Prehodi med programi so mogoči znotraj programov druge stopnje Akademije za likovno 
umetnost in oblikovanje in drugih fakultet skladno z Zakonom o visokem šolstvu in Merili za 
prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi.  
Za prehode med programi, podrobneje navedene v nadaljevanju velja, da: 
• morajo kandidati za prehod v magistrski program Industrijsko oblikovanje del izpolnjevati 
pogoje za vpis, 
• je število študentov, ki lahko preidejo v program Industrijsko oblikovanje del, omejeno s 
številom razpoložljivih mest. 
 
Mogoč je prehod: 
a) iz študijskih programov 2. stopnje z naslednjih strokovnih področij: Industrijsko 
oblikovanje, unikatno oblikovanje; 
b) iz študijskih programov 2. stopnje z drugih strokovnih področij; 
c) iz univerzitetnih študijskih programov sprejetih pred ZViS 2004 z naslednjih strokovnih 
področij: Industrijsko oblikovanje, Unikatno oblikovanje; 
d) iz univerzitetnih študijskih programov sprejetih pred ZViS 2004 z drugih strokovnih 
področij 
Prehajanje med programi je določeno skladno s členi 181. do 189. Statuta UL in sicer: 
 
1. K točki a) in b):  
- med študijskimi programi UL je mogoč prehod na magistrski študijski program Industrijsko 
in unikatno oblikovanja na ALUO UL le s programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe 
druge stopnje; prehajanje je določeno glede na 183. člen statuta UL:  
• prehod na študij industrijskega in unikatnega oblikovanja je mogoč, če se kandidatu pri 
vpisu v študijski program Industrijsko in unikatno oblikovanje s smerema Industrijsko 
oblikovanje in Oblikovanje stekla in keramike lahko prizna vsaj polovica obveznosti, ki jih je 
opravil na prvem študijskem programu;  
• kandidat oz. kandidatka mora izpolnjevati pogoje za vpis v začetni letnik programa 
Industrijsko oblikovanje;  
• Komisija za študijske zadeve ALUO UL odloča o izpolnjevanju pogojev za prehod in določi 
kandidatu (na podlagi predloga Oddelka za Industrijsko oblikovanje) za nadaljevanje študija 
morebitne manjkajoče študijske in druge obveznosti.  
 
2.K točki c).  
Iz univerzitetnega študijskega programa Industrijsko oblikovanje, izoblikovanega pred 
bolonjsko reformo:  
- prehod na študijski program Industrijsko in unikatno oblikovanje je mogoč iz univerzitetnega 
študijskega programa Industrijsko oblikovanje, izoblikovanega pred bolonjsko reformo. 
Kandidatu se lahko prizna do 60 KT;  



• kandidat oz. kandidatka mora izpolnjevati pogoje za vpis v začetni letnik programa 
Industrijsko in unikatno oblikovanje;  
• Komisija za študijske zadeve ALUO UL odloča o izpolnjevanju pogojev za prehod in določi 
kandidatu (na podlagi predloga Oddelka za Industrijsko oblikovanje) za nadaljevanje študija 
morebitne manjkajoče študijske in druge obveznosti za vpis. 
 
3. K točki d): 
- iz univerzitetnih študijskih programov po starem programu z drugih strokovnih področij:  
• prehod na študij industrijskega oblikovanja je mogoč, če se kandidatu pri vpisu v študijski 
program Industrijsko in unikatno oblikovanje s smerema Industrijsko oblikovanje in 
Oblikovanje stekla in keramike lahko prizna vsaj polovica obveznosti, ki jih je opravil na 
prvem študijskem programu;  
• kandidat oz. kandidatka mora izpolnjevati pogoje za vpis v začetni letnik programa 
Industrijsko oblikovanje;  
• Komisija za študijske zadeve ALUO UL odloča o izpolnjevanju pogojev za prehod in določi 
kandidatu (na podlagi predloga Oddelka za Industrijsko oblikovanje) za nadaljevanje študija 
morebitne manjkajoče študijske in druge obveznosti za vpis. 
 
V primeru, da kandidat izkaže pomanjkljivo znanje na specifičnem področju, se mu na 
predlog Oddelka za industrijsko in unikatno oblikovanje določijo obveznosti, ki naj bi jih 
študent opravil do konca študija II. stopnje, npr. različna praktična, tehnološka, teoretična in 
zgodovinska znanja. Tovrstne zahteve so opredeljene individualno na podlagi predznanja in 
zahtevanih znanj programa II. stopnje za posameznega kandidata. 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni  
Število vpisnih mest: glej tabelo;  
 
Kandidati oddajo prijavo za vpis preko portala eVŠ do 16. 8. 2019. Kandidati morajo dopolniti 
prijavo 23. 8. 2019 (med 10. in 12. uro) z oddajo predstavitve kandidatovega dela (portfolio) s 
področja industrijskega in unikatnega oblikovanja in pisne projekcije lastnega dela na 2. 
stopnji v obsegu dveh strani besedila (pisna projekcija je obvezna sestavina portfolia). Mapa 
naj obsega format A3. Preizkus nadarjenosti bo potekal v času od od 4. 9. 2019 do 6. 9. 
2019. O razporedu sprejemnih razgovorov bodo kandidati obveščeni po elektronski pošti. 
 

 
II. Magistrski študijski program 2. stopnje:  

 Kiparstvo  
 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji: V magistrski študijski program Kiparstvo se lahko vpiše, kdor je: 

1. uspešno opravil preizkus posebne nadarjenosti, ki obsega sprejemni razgovor s 
predstavitvijo kandidatovega dela (zbirna mapa – portfolijo) s področja kiparstva in 
predložitev pisne projekcije lastnega dela na 2. stopnji v obsegu dveh strani besedila, 

2. in končal:  
a) katerikoli študijski program 1. stopnje: slikarstvo, grafika, novi mediji, kiparstvo, 

likovna umetnost / Fine Arts, 
b) študijski program 1. stopnje z drugih študijskih področij; če je potrebno, kandidat 

pred vpisom v drugostopenjski študijski program opravi študijske obveznosti, ki so 
bistvene za uspešen študij, v obsegu, ki ga individualno določi oddelčna komisija 
(od 10 do največ 60 ECTS), 

c) ali visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred ZViS 2004, če kandidat 
pred vpisom v drugostopenjski program opravi študijske obveznosti, ki so 
bistvene za uspešen študij, v obsegu od 10 do 60 ECTS. 

 

https://portal.evs.gov.si/prijava/


Pri pogojih za vpis, kot so navedeni v točkah b) in c), se diferencialni predmeti / izpiti določijo 
individualno glede na različnost strokovnega področja ter glede na kandidatove strokovne in 
delovne izkušnje.  
 
Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje, kot je 
navedeno v točkah od a) do c) v tujini, in opravili preizkus posebne nadarjenosti za 
drugostopenjski magistrski študij na UL ALUO. Vpisujejo se pod enakimi pogoji, kot veljajo 
za kandidate, ki so zaključili svoje šolanje v Sloveniji. 
 
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 (sprejemni razgovor s 
predstavitvijo portfolija) 

70 % točk 

povprečna skupna ocena prvostopenjskega oz. dodiplomskega študija 15 % točk 

ocena diplomskega dela prvostopenjskega oz. dodiplomskega študija 15 % točk 

 
Če prvostopenjski program nima diplomskega dela, se upošteva povprečna skupna ocena 
prvostopenjskega študija v obsegu 30% točk. 
 
Na podlagi meril za izbiro ob omejitvi vpisa UL ALUO obravnava individualne dokumentirane 
vloge študentov v skladu z določbami statuta. O izbiri kandidatov odloča oddelčna komisija 
UL ALUO. 
 
Pogoji o prehodih med programi: 
Prehodi med programi so mogoči znotraj programov druge stopnje Akademije za likovno 
umetnost in oblikovanje in drugih fakultet skladno z Zakonom o visokem šolstvu in Merili za 
prehode med študijskimi programi ter drugimi predpisi. 
Za prehode med programi, podrobneje navedenimi v nadaljevanju, velja: 
- da morajo kandidati za prehod v magistrski program Kiparstvo izpolnjevati pogoje za vpis, 
- da je število študentov, ki lahko preidejo v program Kiparstvo, omejeno s številom 
razpoložljivih mest. 
 
Mogoč je prehod: 
a) iz študijskih programov 2. stopnje strokovnih področij: slikarstvo, grafika, video, novi 
mediji, kiparstvo, likovna umetnost (Fine Art); 
b) iz študijskih programov 2. stopnje z drugih strokovnih področij; 
c) iz univerzitetnih študijskih programov, sprejetih pred ZViS 2004 z naslednjih strokovnih 
področij: slikarstvo, grafika, video, novi mediji, kiparstvo, likovna umetnost (Fine Arts); 
d) iz univerzitetnih študijskih programov, sprejetih pred ZViS 2004 z drugih strokovnih 
področij. 
 
Prehajanje med programi je določeno skladno s členi 181. do 189. Statuta UL in sicer: 
 
1. K točki a) in b): med študijskimi programi UL je mogoč prehod na magistrski študij 
Kiparstva na ALUO UL le s programov za pridobitev magistrske izobrazbe 2. stopnje; 
prehajanje je določeno glede na 183. člen Statuta UL: 
- prehod na študij Kiparstva je mogoč, če se kandidatu pri vpisu v študijski program lahko 
prizna vsaj polovica obveznosti, ki jih je opravil na prvem študijskem programu; 
- kandidat oz. kandidatka mora izpolnjevati pogoje za vpis v začetni letnik programa 
Kiparstvo; 
- Komisija za študijske zadeve ALUO UL odloča o izpolnjevanju pogojev za prehod in določi 
kandidatu za nadaljevanje študija morebitne manjkajoče študijske in druge obveznosti za 
vpis ter na predlog Oddelka za kiparstvo letnik, v katerega se sme vpisati. V primeru, da 
kandidat izkaže pomanjkljivo znanje na specifičnem področju se mu na predlog Oddelka za 



Kiparstvo določijo obveznosti, ki naj bi jih študent opravil do konca študija II. stopnje, npr. 
različna praktična, tehnološka, teoretična in zgodovinska znanja . Tovrstne zahteve so  
opredeljene individualno na podlagi predznanja in zahtevanih znanj programa II. stopnje za 
posameznega kandidata. 
2. K točki c): iz univerzitetnih študijskih programov Slikarstvo in Kiparstvo, izoblikovanih pred 
bolonjsko reformo: 
- prehod na študijski program Kiparstvu je mogoč iz univerzitetnih študijskih programov 
Slikarstvo in Kiparstvo, izoblikovanih pred bolonjsko reformo – kandidatu se lahko prizna do 
60 KT; 
- kandidat oz. kandidatka mora izpolnjevati pogoje za vpis v začetni letnik programa 
Kiparstvo, 
- Komisija za študijske zadeve ALUO UL odloča o izpolnjevanju pogojev za prehod in določi 
kandidatu za nadaljevanje študija morebitne manjkajoče študijske in druge obveznosti za 
vpis ter na predlog Oddelka za kiparstvo letnik, v katerega se sme vpisati. V primeru, da 
kandidat izkaže pomanjkljivo znanje na specifičnem področju se mu na predlog Oddelka za 
Kiparstvo določijo obveznosti, ki naj bi jih študent opravil do konca študija II. stopnje, npr. 
različna praktična, tehnološka, teoretična in zgodovinska znanja . Tovrstne zahteve so  
opredeljene individualno na podlagi predznanja in zahtevanih znanj programa II. stopnje za 
posameznega kandidata. 
3. K točki d): iz univerzitetnih študijskih programov po starem programu z drugih strokovnih 
področij, sprejetih pred ZViS 2004: 
- prehod na študij Kiparstva je mogoč, če se kandidatu pri vpisu lahko prizna vsaj polovica 
obveznosti, ki jih je opravil na prvem študijskem programu; 
- kandidat oz. kandidatka mora izpolnjevati pogoje za vpis v začetni letnik programa 
Kiparstvo, 
- Komisija za študijske zadeve ALUO UL odloča o izpolnjevanju pogojev za prehod in določi 
kandidatu za nadaljevanje študija morebitne manjkajoče študijske in druge obveznosti za 
vpis ter na predlog Oddelka za kiparstvo letnik, v katerega se sme vpisati. V primeru, da 
kandidat izkaže pomanjkljivo znanje na specifičnem področju se mu na predlog Oddelka za 
Kiparstvo določijo obveznosti, ki naj bi jih študent opravil do konca študija II. stopnje, npr. 
različna praktična, tehnološka, teoretična in zgodovinska znanja . Tovrstne zahteve so  
opredeljene individualno na podlagi predznanja in zahtevanih znanj programa II. stopnje za 
posameznega kandidata. 
 
Pogoje za prehod izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje kot je 
navedeno v točkah a) do d) v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za 
kandidate, ki so zaključili svoje šolanje v Sloveniji. 
 
O prehodih med programi odloča Komisija za študijske zadeve ALUO UL na podlagi 
predloga Oddelka za kiparstvo. 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni in izredni 
Število vpisnih mest: glej tabelo;  
 
Kandidati oddajo prijavo za vpis preko portala eVŠ do 16. 8. 2019. Kandidati morajo dopolniti 
prijavo 23. 8. 2019 (med 10. in 12. uro) z oddajo predstavitve kandidatovega dela (portfolio) s 
področja kiparstva oz. širše vizualne umetnosti in pisne projekcije lastnega dela na 2. stopnji 
v obsegu dveh strani besedila. Mapa naj obsega format A4. Preizkus nadarjenosti bo potekal 
v času od od 4. 9. 2019 do 6. 9. 2019. O razporedu sprejemnih razgovorov bodo kandidati 
obveščeni po elektronski pošti. 
 
  
 

https://portal.evs.gov.si/prijava/


III. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Konserviranje in restavriranje likovnih del 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji: V magistrski študijski program Konserviranje in restavriranje likovnih del se 
lahko vpiše, kdor je: 

1. uspešno opravil preizkus posebne nadarjenosti, ki obsega 
- preizkus likovne nadarjenosti, ki ga sestavlja risanje figure, izdelava reliefa** 
- sprejemni razgovor s predstavitvijo kandidatovega dela s področja konserviranja in      

restavriranja likovnih del  (zbirna mapa – portfolijo),  
2. in končal:  

a) univerzitetni študijski program 1. stopnje Konserviranje in restavriranje likovnih 
del, 

b) študijski program 1. stopnje z drugih študijskih področij, če kandidat pred vpisom v 
drugostopenjski študijski program opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za 
nadaljevanje študija v obsegu od 10 do največ 60 ECTS, kandidat pa jih opravi z 
opravljanjem izpitov pred vpisom v drugostopenjski študijski program, 

c) ali visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred ZViS 2004, z drugih 
strokovnih področij, če kandidat pred vpisom v drugostopenjski program opravi 
študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu od 10 do 
največ 60 ECTS, kandidat pa jih opravi z opravljanjem izpitov pred vpisom v 
drugostopenjski študijski program. 
 

Pri pogojih za vpis, kot so navedeni v točkah b) in c), se diferencialni predmeti / izpiti določijo 
glede na različnost strokovnega področja, kandidatove strokovne in delovne izkušnje. Število 
obveznosti določi oddelčna komisija za vsakega posameznega kandidata oz. kandidatko 
posebej, glede na kandidatova predhodno dosežena znanja. 
 
Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje, kot je 
navedeno v točkah od a) do c) v tujini, in opravili preizkus posebne nadarjenosti za 
drugostopenjski magistrski študij na UL ALUO. Vpisujejo se pod enakimi pogoji, kot veljajo 
za kandidate, ki so zaključili svoje šolanje v Sloveniji. 
 
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa in bo preizkus posebne nadarjenosti opravilo več 
kandidatov, kot je vpisnih mest, bodo  
 
kandidati iz točke a) izbrani glede na:  
 

uspeh pri preizkusu posebne nadarjenosti (sprejemni razgovor s 
predstavitvijo portfolia) 

70 % točk 

povprečna skupna ocena prvostopenjskega oz. dodiplomskega študija 30 % točk 

 
kandidati iz točk b) in c) izbrani glede na:  
 

uspeh pri preizkusu posebne nadarjenosti (sprejemni razgovor s 
predstavitvijo portfolia) 

70 % točk 

povprečna skupna ocena prvostopenjskega oz. dodiplomskega študija 15 % točk 

povprečna ocena izpitov iz dodatnih obveznosti, ki so pogoj za vpis 15 % točk 

 
 
Na podlagi meril za izbiro ob omejitvi vpisa UL ALUO obravnava individualne dokumentirane 
vloge študentov v skladu z določbami statuta. O izbiri kandidatov odloča oddelčna komisija 
UL ALUO. 
 



Pogoji o prehodih med programi: 
Prehodi med programi so mogoči znotraj programov druge stopnje Akademije za likovno 
umetnost in oblikovanje in drugih fakultet skladno z Zakonom o visokem šolstvu in Merili za 
prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi.  
Za prehode med programi, podrobneje navedene v nadaljevanju velja, da: 
• morajo kandidati za prehod v magistrski program Konserviranje in restavriranje likovnih del 
izpolnjevati pogoje za vpis, 
• je število študentov, ki lahko preidejo v program Konserviranje in restavriranje likovnih del, 
omejeno s številom razpoložljivih mest. 
 
Mogoč je prehod: 
a) iz študijskih programov 2. stopnje z naslednjih strokovnih področij: konserviranje- 
restavriranje; 
b) iz študijskih programov 2. stopnje z drugih strokovnih področij; 
c) iz univerzitetnih študijskih programov sprejetih pred ZViS 2004 z naslednjih strokovnih 
področij: konserviranje-restavriranje; 
d) iz univerzitetnih študijskih programov sprejetih pred ZViS 2004 z drugih strokovnih 
področij 
 
Prehajanje med programi je določeno skladno s 181.-189. členom statuta UL in sicer: 
 
K točki a) in b):  
- med študijskimi programi UL je mogoč prehod na magistrski študij konserviranja-
restavriranja na ALUO UL le s programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe druge 
stopnje; prehajanje je določeno glede na 183. člen statuta UL:  
• prehod na študij konserviranja-restavriranja je mogoč, če se kandidatu pri vpisu v študijski 
program Konserviranje in restavriranje likovnih del lahko prizna vsaj polovica obveznosti, ki 
jih je opravil na prvem študijskem programu;  
• kandidat oz. kandidatka mora izpolnjevati pogoje za vpis v začetni letnik programa 
Konserviranje in restavriranje likovnih del;  
• Komisija za študijske zadeve ALUO UL odloča o izpolnjevanju pogojev za prehod in določi 
kandidatu (na podlagi predloga Oddelka za restavratorstvo) za nadaljevanje študija 
diferencialne izpite in druge obveznosti za vpis, ki jih mora kandidat opraviti pred vpisom v 
program.  
 
K točki c)  
- iz univerzitetnega študijskega programa Restavratorstvo, izoblikovanega pred bolonjsko 
reformo:  
• prehod na študijski program Konserviranje in restavriranje likovnih del je mogoč iz 
univerzitetnega študijskega programa Restavratorstvo, izoblikovanega pred bolonjsko 
reformo. 
Kandidatu se lahko prizna do 60 KT;  
• kandidat oz. kandidatka mora izpolnjevati pogoje za vpis v začetni letnik programa 
Konserviranje in restavriranje likovnih del;  
• Komisija za študijske zadeve ALUO UL odloča o izpolnjevanju pogojev za prehod in določi 
kandidatu (na podlagi predloga Oddelka za restavratorstvo) za nadaljevanje študija 
diferencialne izpite in druge obveznosti za vpis, ki jih mora kandidat opraviti pred vpisom v 
program. 
 
K točki d): 
- iz univerzitetnih študijskih programov po starem programu z drugih strokovnih področij:  
• prehod na študij konserviranja-restavriranja je mogoč, če se kandidatu pri vpisu v študijski 
program Konserviranje in restavriranje likovnih del lahko prizna vsaj polovica obveznosti, ki 
jih je opravil na prvem študijskem programu;  



• kandidat oz. kandidatka mora izpolnjevati pogoje za vpis v začetni letnik programa 
Konserviranje in restavriranje likovnih del;  
• Komisija za študijske zadeve ALUO UL odloča o izpolnjevanju pogojev za prehod in določi 
kandidatu (na podlagi predloga Oddelka za restavratorstvo) za nadaljevanje študija 
diferencialne izpite in druge obveznosti za vpis, ki jih mora kandidat opraviti pred vpisom v 
program. 
 
Magistrski program Konserviranje in restavriranje likovnih del ne predvideva možnosti 
prehoda med smermi znotraj programa. 
 
Pogoje za prehod izpopolnjujejo 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. 
 
O prehodih med programi odloča Komisija za študijske zadeve ALUO UL, na podlagi 
predloga Oddelka za restavratorstvo. 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni  
Število vpisnih mest: glej tabelo;  
 
Kandidati oddajo prijavo za vpis  in dokazila o izpolnjevanju pogojev do 28. 6. 2019. Prijava 
naj vsebuje predstavitev kandidatovega dela (portfolio) s področja konserviranja in 
restavriranja likovnih del. Mapa mora vsebovati predstavitev kandidatovega dela s področja, 
na katerega se vpisuje. Arhivska mapa naj obsega format A4. Na začetku naj vsebuje 
življenjepis, motivacijsko pismo z navedbo razloga za vpis na izbrani študij, seznam 
izvedenih konservatorsko-restavratorskih posegov z navedbo osnovnih podatkov o umetnini 
(gradivu), z letnico izvajanja, lokacijo dela in odgovornim konservatorjem-restavratorjem oz. 
mentorjem. Seznamu konservatorsko-restavratorskih posegov mora kandidat predložiti 
dokumentacijo, oziroma (v primeru dolgega seznama) izbor dokumentacije pomembnejših 
del po lastni presoji z naslednjimi podatki: 

- opis obstoječega stanja (stanje pred konservatorsko-restavratorskim posegom) 
umetnine/gradiva,  

- opis konservatorsko-restavratorskih postopkov, ki jih je izvedel kandidat, z navedbo 
uporabljenih materialov na umetnini, 

- vsi opisi morajo biti opremljeni tudi s pregledno in s podnapisi opremljeno 
fotodokumentacijo. 

  
Sprejemni razgovori (= preizkus nadarjenosti) za magistrski študijski program Konserviranje 
in restavriranje likovnih del bodo potekali v času od 4. 9. 2019 do 6. 9. 2019. Vse informacije 
v zvezi s sprejemnimi razgovori bodo kandidati prejeli po elektronski pošti. 

 

 

** Preizkus likovne nadarjenosti opravljajo kandidati iz točk b) in c) oziroma tisti kandidati, 
ki niso opravljali preizkusa na UL ALUO ali podobnega preizkusa drugje pri sprejemu na 
prvostopenjski študij. Kandidati iz točke a) oz. tisti kandidati, ki so opravljali preizkus na UL 
ALUO ali podoben preizkus drugje pri sprejemu na prvostopenjski študij, ne opravljajo 
preizkusa likovne nadarjenosti. Kandidati opravljajo preizkus likovne nadarjenosti sočasno s 
preizkusom nadarjenosti na prvi stopnji (1. 7. 2019  do 9. 7. 2019). Opravljen preizkus velja 
dve leti. 

 

 



IV. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Oblikovanje vizualnih komunikacij 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji: V magistrski študijski program Oblikovanje vizualnih komunikacij se lahko 
vpiše, kdor je: 

1. uspešno opravil preizkus posebne nadarjenosti, ki obsega sprejemni razgovor s 
predstavitvijo kandidatovega dela (zbirna mapa - portfolio) s področja vizualnih 
komunikacij oziroma njegovih smeri (grafično oblikovanje, fotografija, ilustracija in 
interaktivno oblikovanje) in predložitev pisne projekcije lastnega dela na 2. stopnji v 
obsegu dveh strani besedila, 

2. in končal: 
a) katerikoli študijski program 1. stopnje: vizualnih komunikacij. 
b) študijski program 1. stopnje z drugih študijskih področij; če je potrebno, kandidat 
pred vpisom v drugostopenjski študijski program opravi študijske obveznosti, ki so 
bistvene za uspešen študij, v obsegu, ki ga individualno določi oddelčna komisija (od 
10 do največ 60 ECTS), 
c) ali visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred ZViS 2004, če kandidat 
pred vpisom v drugostopenjski program opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za 
uspešen študij, v obsegu od 10 do 60 ECTS. 

 
Pri pogojih za vpis, kot so navedeni v točkah b) in c), se študijske obveznosti / izpiti določijo 
individualno glede na različnost strokovnega področja ter glede na kandidatove strokovne in 
delovne izkušnje. 
 
Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje, kot je 
navedeno v točkah od a) do c) v tujini, in opravili preizkus posebne nadarjenosti za 
drugostopenjski magistrski študij na UL ALUO. Vpisujejo se pod enakimi pogoji, kot veljajo 
za kandidate, ki so zaključili svoje šolanje v Sloveniji. 
 
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 (sprejemni razgovor s 
predstavitvijo portfolija) 

70 % točk 

povprečna skupna ocena prvostopenjskega oz. dodiplomskega študija 15 % točk 

ocena diplomskega dela prvostopenjskega oz. dodiplomskega študija 15 % točk 

 
Če prvostopenjski program nima diplomskega dela, se upošteva povprečna skupna ocena 
prvostopenjskega študija v obsegu 30%. 
 
Na podlagi meril za izbiro ob omejitvi vpisa UL ALUO obravnava individualne dokumentirane 
vloge študentov v skladu z določbami statuta. O izbiri kandidatov odloča oddelčna komisija 
UL ALUO. 
 
Pogoji o prehodih med programi: 
Prehodi med programi so mogoči znotraj programov druge stopnje Akademije za likovno 
umetnost in oblikovanje in drugih fakultet skladno z Zakonom o visokem šolstvu in Merili za 
prehode med študijskimi programi ter drugimi predpisi. 
Za prehode med programi, podrobneje navedenimi v nadaljevanju, velja: 
- da morajo kandidati za prehod v magistrski program Oblikovanje vizualnih komunikacij 
izpolnjevati pogoje za vpis, 
- da je število študentov, ki lahko preidejo v program Oblikovanje vizualnih komunikacij, 
omejeno s številom razpoložljivih mest. 
Mogoč je prehod: 



a) iz študijskih programov 2. stopnje strokovnih področij: grafično oblikovanje, ilustracija, 
fotografija, interaktivne komunikacije; 
b) iz študijskih programov 2. stopnje z drugih strokovnih področij; 
c) iz univerzitetnih študijskih programov, sprejetih pred ZViS 2004 z naslednjih strokovnih 
področij: grafično oblikovanje, ilustracija, fotografija, interaktivne komunikacije; 
d) iz univerzitetnih študijskih programov, sprejetih pred ZViS 2004 z drugih strokovnih 
področij. 
Prehajanje med programi je določeno skladno s členi 181. do 189. Statuta UL in sicer: 
1. K točki a) in b): med študijskimi programi UL je mogoč prehod na magistrski študij 
Oblikovanje vizualnih komunikacij na ALUO UL le s programov za pridobitev magistrske 
izobrazbe 2. stopnje; prehajanje je določeno glede na 183. člen Statuta UL: 
- prehod na študij Oblikovanje vizualnih komunikacij je mogoč, če se kandidatu pri vpisu v 
študijski program lahko prizna vsaj polovica obveznosti, ki jih je opravil na prvem študijskem 
programu; 
- kandidat oz. kandidatka mora izpolnjevati pogoje za vpis v začetni letnik programa 
Oblikovanje vizualnih komunikacij; 
- Komisija za študijske zadeve ALUO UL odloča o izpolnjevanju pogojev za prehod in določi 
kandidatu za nadaljevanje študija manjkajoče študijske in druge obveznosti za vpis.  
2. K točki c): iz univerzitetnih študijskih programov Oblikovanje vizualnih komunikacij, 
izoblikovanih pred bolonjsko reformo: 
- prehod na študijski program Oblikovanje vizualnih komunikacij je mogoč  iz univerzitetnih 
študijskih programov Oblikovanja, izoblikovanih pred bolonjsko reformo – kandidatu se lahko 
prizna do 60 KT; 
- kandidat oz. kandidatka mora izpolnjevati pogoje za vpis v začetni letnik programa 
Oblikovanje vizualnih komunikacij, 
- Komisija za študijske zadeve ALUO UL odloča o izpolnjevanju pogojev za prehod in določi 
kandidatu za nadaljevanje študija morebitne manjkajoče študijske in druge obveznosti za 
vpis.  
3. K točki d): iz univerzitetnih študijskih programov po starem programu z drugih strokovnih 
področij, sprejetih pred ZViS 2004: 
- prehod na študij Oblikovanje vizualnih komunikacij je mogoč, če se kandidatu pri vpisu 
lahko prizna vsaj polovica obveznosti, ki jih je opravil na prvem študijskem programu; 
- kandidat oz. kandidatka mora izpolnjevati pogoje za vpis v začetni letnik programa 
Oblikovanje vizualnih komunikacij, 
- Komisija za študijske zadeve ALUO UL odloča o izpolnjevanju pogojev za prehod in določi 
kandidatu za nadaljevanje študija morebitne manjkajoče študijske  in druge obveznosti za 
vpis.  
 
V primeru, da kandidat izkaže pomanjkljivo znanje na specifičnem področju, se mu na 
predlog Oddelka za oblikovanje vizualnih komunikacij določijo obveznosti, ki naj bi jih študent 
opravil do konca študija II. stopnje, npr. različna praktična, tehnološka, teoretična in 
zgodovinska znanja. Tovrstne zahteve so opredeljene individualno na podlagi predznanja in 
zahtevanih znanj programa II. stopnje za posameznega kandidata. 
Pogoje za prehod izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje kot je 
navedeno v točkah a) do d) v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za 
kandidate, ki so zaključili svoje šolanje v Sloveniji. 
O prehodih med programi po pooblastilu senata ALUO odloča Komisija za študijske zadeve 
ALUO UL  na podlagi predlogov Oddelka za oblikovanje vizualnih komunikacij. 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni in izredni 
Število vpisnih mest: glej tabelo;  
 
Kandidati oddajo prijavo za vpis preko portala eVŠ do 16. 8. 2019. Kandidati morajo dopolniti 
prijavo 23. 8. 2019 (med 10. in 12. uro) z oddajo predstavitve kandidatovega dela (portfolio) s 

https://portal.evs.gov.si/prijava/


področja vizualnih komunikacij oziroma njegovih smeri (grafično oblikovanje, fotografija, 
ilustracija in interaktivno oblikovanje) in predložitev pisne projekcije lastnega dela na 2. 
stopnji v obsegu 2000 znakov. Za smeri fotografija in ilustracija je oblika portfolia poljubna. 
Za smer grafično oblikovanje je predpisan pokončen ali položen format A4, vsi ostali 
parametri (izbira materialov, tisk in vezava) so poljubni. Predmet ocene portfolia je celoten 
izdelek in ne samo njegova vsebina. 
Preizkus nadarjenosti bo potekal v času od od 4. 9. 2019 do 6. 9. 2019. O razporedu 
sprejemnih razgovorov bodo kandidati obveščeni po elektronski pošti. 
 
 
V. Magistrski študijski program 2. stopnje: 

 Slikarstvo 
 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji: V magistrski študijski program Slikarstvo se lahko vpiše, kdor je: 

1. uspešno opravil preizkus posebne nadarjenosti, ki obsega sprejemni razgovor s 
predstavitvijo kandidatovega dela (zbirna mapa – portfolio) s področja slikarstva 
oziroma njegovih smeri (slikarstvo, grafika, video in novi mediji) in predložitev pisne 
projekcije lastnega dela na 2. stopnji v obsegu dveh strani besedila, 

2. in končal:  
a) katerikoli študijski program 1. stopnje: slikarstvo, grafika, novi mediji, kiparstvo, 

likovna umetnost / Fine Arts, 
b) študijski program 1. stopnje z drugih študijskih področij; če je potrebno, kandidat 

pred vpisom v drugostopenjski študijski program opravi študijske obveznosti, ki so 
bistvene za uspešen študij, v obsegu, ki ga individualno določi oddelčna komisija 
(od 10 do največ 60 ECTS), 

c) ali visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred ZViS 2004, če kandidat 
pred vpisom v drugostopenjski program opravi študijske obveznosti, ki so 
bistvene za uspešen študij, v obsegu od 10 do 60 ECTS. 

 
Pri pogojih za vpis, kot so navedeni v točkah b) in c), se diferencialni predmeti / izpiti določijo 
individualno glede na različnost strokovnega področja ter glede na kandidatove strokovne in 
delovne izkušnje. 
 
Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje, kot je 
navedeno v točkah od a) do c) v tujini, in opravili preizkus posebne nadarjenosti za 
drugostopenjski magistrski študij na  UL ALUO. Vpisujejo se pod enakimi pogoji, kot veljajo 
za kandidate, ki so zaključili svoje šolanje v Sloveniji. 
 
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 (sprejemni razgovor s 
predstavitvijo portfolija) 

70 % točk 

povprečna skupna ocena prvostopenjskega oz. dodiplomskega študija 15 % točk 

ocena diplomskega dela prvostopenjskega oz. dodiplomskega študija 15 % točk 

 
Če prvostopenjski program nima diplomskega dela, se upošteva povprečna skupna ocena 
prvostopenjskega študija v obsegu 30 % točk. 
 
Na podlagi meril za izbiro ob omejitvi vpisa UL ALUO obravnava individualne dokumentirane 
vloge študentov v skladu z določbami statuta. O izbiri kandidatov odloča oddelčna komisija 
UL ALUO. 
 



Pogoji o prehodih med programi: 
Prehodi med programi so mogoči znotraj programov druge stopnje Akademije za likovno 
umetnost in oblikovanje in drugih fakultet skladno z Zakonom o visokem šolstvu in Merili za 
prehode med študijskimi programi ter drugimi predpisi. 
Za prehode med programi, podrobneje navedenimi v nadaljevanju, velja: 
- da morajo kandidati za prehod v magistrski program Slikarstvo izpolnjevati pogoje za vpis,  
- da je število študentov, ki lahko preidejo v program Slikarstvo, omejeno s številom 
razpoložljivih mest. 
 
Mogoč je prehod: 
a) iz študijskih programov 2. stopnje strokovnih področij: slikarstvo, grafika, video, novi 
mediji, kiparstvo, likovna umetnost (Fine Art); 
b) iz študijskih programov 2. stopnje z drugih strokovnih področij; 
c) iz univerzitetnih študijskih programov, sprejetih pred ZViS 2004 z naslednjih strokovnih 
področij: slikarstvo, grafika, video, novi mediji, kiparstvo, likovna umetnost (Fine Arts); 
d) iz univerzitetnih študijskih programov, sprejetih pred ZViS 2004 z drugih strokovnih 
področij. 
 
Prehajanje med programi je določeno skladno s členi 181. do 189. Statuta UL in sicer: 
 
1. K točki a) in b): med študijskimi programi UL je mogoč prehod na magistrski študij 
Slikarstva na ALUO UL le s programov za pridobitev magistrske izobrazbe 2. stopnje; 
prehajanje je določeno glede na 183. člen Statuta UL: 
- prehod na študij Slikarstva je mogoč, če se kandidatu pri vpisu v študijski program lahko 
prizna vsaj polovica obveznosti, ki jih je opravil na prvem študijskem programu; 
- kandidat oz. kandidatka mora izpolnjevati pogoje za vpis v začetni letnik programa 
Slikarstvo; 
- Komisija za študijske zadeve ALUO UL odloča o izpolnjevanju pogojev za prehod in določi 
kandidatu za nadaljevanje študija diferencialne izpite in druge obveznosti za vpis ter na 
predlog Oddelka za slikarstvo letnik, v katerega se sme vpisati. 
2. K točki c): iz univerzitetnih študijskih programov Slikarstvo in Kiparstvo, izoblikovanih pred 
bolonjsko reformo: 
- prehod na študijski program Slikarstvo je mogoč iz univerzitetnih študijskih programov 
Slikarstvo in Kiparstvo, izoblikovanih pred bolonjsko reformo – kandidatu se lahko prizna do 
60 KT; 
- kandidat oz. kandidatka mora izpolnjevati pogoje za vpis v začetni letnik programa 
Slikarstvo, 
- Komisija za študijske zadeve ALUO UL odloča o izpolnjevanju pogojev za prehod in določi 
kandidatu za nadaljevanje študija diferencialne izpite in druge obveznosti za vpis ter na 
predlog Oddelka za slikarstvo letnik, v katerega se sme vpisati. 
3. K točki d): iz univerzitetnih študijskih programov po starem programu z drugih strokovnih 
področij, sprejetih pred ZViS 2004: 
- prehod na študij Slikarstva je mogoč, če se kandidatu pri vpisu lahko prizna vsaj polovica 
obveznosti, ki jih je opravil na prvem študijskem programu; 
- kandidat oz. kandidatka mora izpolnjevati pogoje za vpis v začetni letnik programa 
Slikarstvo, 
- Komisija za študijske zadeve ALUO UL odloča o izpolnjevanju pogojev za prehod in določi 
kandidatu za nadaljevanje študija diferencialne izpite in druge obveznosti za vpis ter na 
predlog Oddelka za slikarstvo letnik, v katerega se sme vpisati. 
 
Magistrski program Slikarstvo ne predvideva možnosti prehoda med smermi znotraj 
programa, ker program za vsako smer vsebuje ateljejske izbirne predmete iz drugih dveh 
smeri. 
 



Pogoje za prehod izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje kot je 
navedeno v točkah a) do d) v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za 
kandidate, ki so zaključili svoje šolanje v Sloveniji. 
 
O prehodih med programi odloča Komisija za študijske zadeve ALUO UL na podlagi 
predloga Oddelka za slikarstvo. 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni in izredni 
Število vpisnih mest: glej tabelo;  
 
Kandidati oddajo prijavo za vpis preko portala eVŠ do 16. 8. 2019. Kandidati morajo dopolniti 
prijavo 23. 8. 2019 (med 10. in 12. uro) z oddajo predstavitve kandidatovega dela (portfolio) s 
področja slikarstva in pisne projekcije lastnega dela na 2. stopnji v obsegu dveh strani 
besedila. Portfolio naj vsebuje avtorsko biografijo in predstavitev kandidatovega dosedanjega 
dela s področja, na katerega se vpisuje.  Preizkus nadarjenosti bo potekal v času od od 4. 9. 
2019 do 6. 9. 2019. O razporedu sprejemnih razgovorov bodo kandidati obveščeni po 
elektronski pošti. 

 
 
 

https://portal.evs.gov.si/prijava/


4. BIOTEHNIŠKA FAKULTETA 
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana, 
tel.: 01/320 30 00 
Več informacij na: www.bf.uni-lj.si  
Kontaktna oseba za kandidate: dr. Karla Šturm (karla.sturm@bf.uni-lj.si, tel.: 01 320 30 21)  
 
 

Magistrski študijski programi 2. stopnje: 
 Ekologija in biodiverziteta 

 Molekulska in funkcionalna biologija 

 Biotehnologija 
-  Splošna biotehnologija 

 Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov 
- Gozdarsko podjetništvo in inženirstvo  
- Ekologija in upravljanje gozdov  
- Ohranjanje narave, rekreacija in turizem v gozdnem prostoru  

 Agronomija 

 Hortikultura 

 Znanost o živalih 

 Krajinska arhitektura  

 Lesarstvo  

 Mikrobiologija 

 Živilstvo 

 Prehrana  

 Ekonomika naravnih virov (vpis v 2. letnik po merilih za prehode) 

 Biološko izobraževanje  
 
 

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, 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.  
 

http://www.bf.uni-lj.si/
mailto:karla.sturm@bf.uni-lj.si


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 program 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 
 

Prehodi med študijskimi programi (za vse programe) 

Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v 
študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem 
študijskem programu.  

Pri prehodih med programi se upoštevajo naslednja merila:  

 izpolnjevanje pogojev za vpis v novi študijski program,  
 obseg razpoložljivih mest,  
 letniki ali semestri v prejšnjem študijskem programu, v katerih je študent opravil vse 

študijske obveznosti,    in ki se lahko priznajo v celoti,  
 minimalno število letnikov ali semestrov, ki jih mora študent opraviti, če želi diplomirati 

v novem programu.  

Merila za prehode v magistrski študijski program Ekologija in biodiverziteta:   

za kandidate iz študijskih programov 2. stopnje: 

 iz študijskih programov z vseh strokovnih področij, ki potekajo na Biotehniški fakulteti 
v Ljubljani ali primerljivih strokovnih področij iz drugih fakultet v Sloveniji ali tujini  

 iz študijskih programov z drugih strokovnih področij, ki potekajo na drugih fakultetah v 
Sloveniji ali tujini 

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Pri odobritvi in 
določitvi potrebnih obveznosti pristojna študijska komisija določi v kakšnem obsegu prizna že 



opravljene študijske obveznosti in opredeli dodatno zahtevane kreditne točke. Na podlagi 
tega komisija določi v kateri letnik lahko študent prehaja.  

Prehod med različnimi študijskimi programi za pridobitev iste stopnje izobrazbe je mogoč, če 
je kandidatu pri vpisu v nov študijski program mogoče priznati vsaj polovico obveznosti, ki jih 
je opravil na prvem študijskem programu.    

za diplomante starih univerzitetnih študijskih programov: 

 iz univerzitetnega študijskega programa Biologija: kandidati se vpišejo v 2. letnik in 
morajo izpolnjevati pogoje za vpis v študijski program in za dokončanje študija 
uspešno zagovarjati Magistrsko delo.  

 iz univerzitetnih študijskih programov z drugih strokovnih področij, ki potekajo na 
fakultetah v Sloveniji ali tujini; kandidati se vpišejo v 2. letnik in morajo pri tem 
izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo, pristojna študijska 
komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred 
zaključkom študija v obsegu 60 kreditnih točk skupaj z Magistrskim delom.  

Prehod med različnimi študijskimi programi za pridobitev iste stopnje izobrazbe je mogoč, če 
je kandidatu pri vpisu v nov študijski program mogoče priznati vsaj polovico obveznosti, ki jih 
je opravil na prvem študijskem programu. 

 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni  
Število vpisnih mest: glej tabelo 
 
Postopek in rok za prijavo: Kandidati obvezno oddajo prijavo na spletnem portalu 
http://portal.evs.gov.si/prijava, najkasneje do 1. 9. 2019. Rok za oddajo dokazil je 
najkasneje do 20. 9. 2019 priporočeno po pošti ali osebno na Biotehniški fakulteti. Izjemoma 
bo možna prijava in vpis na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala nezapolnjena po prvi 
prijavi, do zapolnitve razpisanih vpisnih mest, in sicer v času od 25. do 26. 9. 2019. 
 
 

II. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Molekulska in funkcionalna biologija 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji: 
V magistrski študijski program Molekulska 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 program 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 

Merila za prehode v magistrski študijski program Molekulska in funkcionalna biologija:   

 iz študijskih programov 2. stopnje z vseh strokovnih področij, ki potekajo na 
Biotehniški fakulteti v Ljubljani ali primerljivih strokovnih področij iz drugih fakultet v 
Sloveniji ali tujini. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega 
prehajajo. Pristojna študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki 
jih mora opraviti pred zaključkom študija in opredeli, v kateri letnik lahko kandidat 
prehaja.  

 iz študijskih programov 2. stopnje iz drugih strokovnih področij, ki potekajo na 
drugih fakultetah v Sloveniji ali tujini. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v 
program, v katerega prehajajo. Ustrezna študijska komisija BF določi za vsakega 
kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred zaključkom študija in opredeli, v 
kateri letnik lahko kandidat prehaja.  

 iz starega univerzitetnega študijskega programa Biologija. Kandidati se vpišejo v 2. 
letnik in morajo izpolnjevati pogoje za vpis v študijski program in za dokončanje študija 
uspešno zagovarjati Magistrsko delo.  

 iz univerzitetnih študijskih programov po starem programu z drugih strokovnih 
področij, ki potekajo na drugih fakultetah v Sloveniji ali tujini. Kandidati se vpišejo v 2. 
letnik in morajo pri tem izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. 



Pristojna študijska komisija BF določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih 
morajo opraviti pred zaključkom študija v obsegu 60 KT skupaj z Magistrskim delom.  

Prehod med različnimi študijskimi programi za pridobitev iste stopnje izobrazbe je mogoč, če 
je kandidatu pri vpisu v nov študijski program mogoče priznati vsaj polovico obveznosti, ki jih 
je opravil na prvem študijskem programu. 

Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni  
Število vpisnih mest: glej tabelo 
 
Postopek in rok za prijavo: Kandidati obvezno oddajo prijavo na spletnem portalu 
http://portal.evs.gov.si/prijava, najkasneje do 1. 9. 2019. Rok za oddajo dokazil je 
najkasneje do 20. 9. 2019 priporočeno po pošti ali osebno na Biotehniški fakulteti. Izjemoma 
bo možna prijava in vpis na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala nezapolnjena po prvi 
prijavi, do zapolnitve razpisanih vpisnih mest, in sicer v času od 25. do 26. 9. 2019. 
 
 

III. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Biotehnologija 

- smer: Splošna biotehnologija 
 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji: 
V magistrski študijski program se lahko vpiše, kdor je končal: 

 
a) študijski program prve stopnje s področja biotehnologije,  
b) študijski program prve stopnje ostalih področij, če dodatno opravi 10 - 60 KT izmed 

predmetov univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Biotehnologija. In sicer: 
a) diplomant primerljivih študijskih programov s področij biotehniških ved opravi 
predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov, b) diplomant študijskih 
programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov opravi predmete iz nabora 
obveznih strokovnih predmetov in c) diplomanti vseh ostalih študijskih področji, ki 
nimajo primerljivega nabora temeljnih in strokovnih predmetov, se mu dodatni KT 
določijo iz nabora obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov.  

c) star visokošolski strokovni študijski program ostalih strokovnih področij, če dodatno 
opravi 10 - 60 KT izmed predmetov prvostopenjskega študija Biotehnologija. In sicer: 
a) diplomanti primerljivih študijskih programov s področij biotehniških ved opravi 
predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov, b) diplomanti študijskih 
programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov opravi predmete iz nabora 
obveznih strokovnih predmetov in c) diplomanti vseh ostalih študijskih področji, ki 
nimajo primerljivega nabora temeljnih in strokovnih predmetov, se mu dodatni KT 
določijo iz nabora obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov.  

 
Obveznosti, ki jih morajo opraviti kandidati pod točko (b) in (c) določi pristojna študijska 
komisija. Kandidat mora opraviti manjkajoče obveznosti pred vpisom na 2. Stopnjo študija.  
 
Pogoje za vpis v magistrski študijski program izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno 

izobraževanje v tujini.  
  
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program v primeru omejitve vpisa se upoštevajo 
naslednja merila: 
- kandidate iz točke (a) (Glej točko »Pogoji za vpis v program«) se izbira na podlagi 

povprečne ocene študija 1. stopnje 
- kandidate iz točke (b) in (c) (Glej točko »Pogoji za vpis v program«) se izbira na podlagi 

povprečne ocene študija 1. stopnje in povprečne ocene diferencialnih predmetov, ki so 



pogoj za vpis na 2. stopnjo. Vsaka od povprečnih ocen prispeva 50 % h končni oceni. 
Pri kandidatih z enakim rezultatom iz prejšnjega stavka bodo imeli prednost kandidati z 
višjo povprečno oceno študija 1. Stopnje. 

Merila za prehode v magistrski študijski program Biotehnologija:   

za kandidate iz študijskih programov 2. stopnje: 

 iz študijskih programov z vseh strokovnih področij, ki potekajo na Biotehniški fakulteti 
v Ljubljani  

 iz študijskih programov z drugih strokovnih področij, ki potekajo na drugih univerzah v 
Sloveniji ali tujini 

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Pristojna 
študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred 
zaključkom študija in opredeli, v kateri letnik lahko kandidat prehaja. 
    

za diplomante starih univerzitetnih študijskih programov: 

 iz univerzitetnega študijskega programa Biotehnologija - kandidati se vpišejo v 2. 
letnik in morajo pri tem izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo, za 
dokončanje študija morajo uspešno zagovarjati Magistrsko delo  

 iz univerzitetnih študijskih programov z drugih strokovnih področij, ki potekajo v 
Sloveniji ali tujini; kandidati se vpišejo v 2. letnik in morajo pri tem izpolnjevati pogoje 
za vpis v program, v katerega prehajajo, pristojna študijska komisija določi za 
vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih morajo opraviti pred zaključkom študija 
v obsegu 60 kreditnih točk skupaj z Magistrskim delom. 

 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni  
Število vpisnih mest: glej tabelo 
 
Postopek in rok za prijavo: Kandidati obvezno oddajo prijavo na spletnem portalu 
http://portal.evs.gov.si/prijava, najkasneje do 1. 9. 2019. Rok za oddajo dokazil je 
najkasneje do 20. 9. 2019 priporočeno po pošti ali osebno na Biotehniški fakulteti. Izjemoma 
bo možna prijava in vpis na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala nezapolnjena po prvi 
prijavi, do zapolnitve razpisanih vpisnih mest, in sicer v času od 24. do 26. 9  2019. 
 
 

IV. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov  

(prijava samo na program in ne na smer, ki se oblikuje v 2. letniku) 
  

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 
primerljivi študijski program prve stopnje Gozdarstvo na drugi univerzi; 
 
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 Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri. 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 (matematika, kvantitativne metode ali statistika, kemija, geologija, 
meteorologija ali fizika, botanika ali fitocenologija) 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;  
 
c) visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Gozdarstvo ali dosedanji visokošolski 
strokovni študijski program Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri ali primerljivi visokošolski 
strokovni študijski program Gozdarstvo prve stopnje na drugi univerzi;  
 
d) visokošolski strokovni študijski program prve stopnje ali študijski program za pridobitev 
visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004 ostalih področij fakultet iz Slovenije ali 
tujine, če dodatno opravi 10 - 60 kreditnih točk po ECTS izmed predmetov obeh 
prvostopenjskih študijev gozdarstva. 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 (matematika, 
kvantitativne metode ali statistika, kemija, geologija, meteorologija ali fizika, botanika ali 
fitocenologija) 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. 
 
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).  

 
 
Merila za prehode v magistrski študijski program Gozdarstvo in upravljanje gozdnih 
ekosistemov:  

za kandidate iz študijskih programov 2. stopnje: 

 iz študijskih programov z vseh strokovnih področij, ki potekajo na Biotehniški fakulteti 
v Ljubljani 

 iz študijskih programov z drugih strokovnih področij, ki potekajo na drugih univerzah v 
Sloveniji ali tujini  

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. pristojna 
študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred 
zaključkom študija in opredeli, v kateri letnik lahko kandidat prehaja. 
    

za diplomante starih univerzitetnih študijskih programov:  



 iz univerzitetnega študijskega programa Gozdarstvo - kandidati se vpišejo v 2. letnik 
in morajo pri tem izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo, za 
dokončanje študija morajo uspešno zagovarjati Magistrsko delo 

 iz univerzitetnih študijskih programov po starem programu z drugih strokovnih 
področij, ki potekajo na drugih univerzah v Sloveniji ali tujini - kandidati se vpišejo v 2. 
letnik in morajo pri tem izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo; 
pristojna študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih 
morajo opraviti pred zaključkom študija v obsegu 60 kreditnih točk skupaj z 
Magistrskim delom 

Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
 
Postopek in rok za prijavo: Kandidati obvezno oddajo prijavo na spletnem portalu 
http://portal.evs.gov.si/prijava, najkasneje do 1. 9. 2019. Rok za oddajo dokazil je 
najkasneje do 20. 9. 2019 priporočeno po pošti ali osebno na Biotehniški fakulteti. Izjemoma 
bo možna prijava in vpis na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala nezapolnjena po prvi 
prijavi, do zapolnitve razpisanih vpisnih mest, in sicer v času od 25. do 26. 9. 2019. 
 
 

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) akreditiran univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program prve stopnje s področja 
ved o življenju oz. biotehniških ved 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 kreditnih točk po ECTS, če dodatno opravi od 10 do 60 
kreditnih točk po ECTS izmed predmetov univerzitetnega študijskega programa prve stopnje 
Kmetijstvo - agronomija, ki jih za vsakega kandidata posebej določi pristojna študijska 
komisija Oddelka za agronomijo.  
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 kreditnih točk po ECTS izmed predmetov 
univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Kmetijstvo - agronomija, ki jih za vsakega 
kandidata posebej določi pristojna študijska komisija Oddelka za agronomijo. 
Kandidati lahko dodatne obveznosti opravijo med študijem na prvi stopnji ali z opravljanjem 
izpitov 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 

Merila za prehode v magistrski študijski program Agronomija:   



Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v 
študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem 
študijskem programu.  

Mogoč je prehod iz študijskih programov druge stopnje ter prehod diplomantov univerzitetnih 
študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004,  če so izpolnjeni pogoji za vpis v program 
Agronomija in če je kandidatu pri vpisu v študijski program Agronomija po kriterijih za 
priznavanje mogoče priznati vsaj polovico obveznosti po ECTS, ki jih je opravil na prejšnjem 
študijskem programu. Kandidat se lahko vpiše v drugi letnik študija Agronomija, če mu je v 
postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko kreditnih točk, kot je pogoj za vpis 
v drugi letnik programa Agronomija. 

Kandidatu za prehod se lahko priznajo znanja, ki po vsebini in obsegu ustrezajo učnim 
vsebinam predmetov v drugostopenjskem magistrskem študijskem programu Agronomija, 
pridobljena v različnih oblikah izobraževanja. O priznavanju znanj in spretnosti, pridobljenih 
pred vpisom odloča pristojna študijska komisija Oddelka za agronomijo, na podlagi pisne 
vloge študenta, priloženih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje 
ter vsebino teh znanj. 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
 
Postopek in rok za prijavo: Kandidati obvezno oddajo prijavo na spletnem portalu 
http://portal.evs.gov.si/prijava, najkasneje do 1. 9. 2019. Rok za oddajo dokazil je 
najkasneje do 20. 9. 2019 priporočeno po pošti ali osebno na Biotehniški fakulteti. Izjemoma 
bo možna prijava in vpis na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala nezapolnjena po prvi 
prijavi, do zapolnitve razpisanih vpisnih mest, in sicer v času od 25. do 26. 9. 2019. 
 
 

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) akreditiran univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program prve stopnje s področja 
ved o življenju oz. biotehniških ved 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 kreditnih točk po ECTS, če dodatno opravi od 10 do 60 
kreditnih točk po ECTS izmed predmetov univerzitetnega študijskega programa prve stopnje 
Kmetijstvo - agronomija, ki jih za vsakega kandidata posebej določi pristojna študijska 
komisija Oddelka za agronomijo.  
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 kreditnih točk po ECTS izmed predmetov 
univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Kmetijstvo - agronomija, ki jih za vsakega 
kandidata posebej določi pristojna študijska komisija Oddelka za agronomijo. 



Kandidati lahko dodatne obveznosti opravijo med študijem na prvi stopnji ali z opravljanjem 
izpitov 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 

Merila za prehode v magistrski študijski program Hortikultura:  

Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v 
študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem 
študijskem programu.  

Mogoč je prehod iz študijskih programov druge stopnje ter prehod diplomantov univerzitetnih 
študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004,  če so izpolnjeni pogoji za vpis v program 
Hortikultura in če je kandidatu pri vpisu v študijski program Hortikultura po kriterijih za 
priznavanje mogoče priznati vsaj polovico obveznosti po ECTS, ki jih je opravil na prejšnjem 
študijskem programu. Kandidat se lahko vpiše v drugi letnik študija Hortikultura, če mu je v 
postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko kreditnih točk, kot je pogoj za vpis 
v drugi letnik programa Hortikultura. 

Kandidatu za prehod se lahko priznajo znanja, ki po vsebini in obsegu ustrezajo učnim 
vsebinam predmetov v drugostopenjskem magistrskem študijskem programu Hortikultura, 
pridobljena v različnih oblikah izobraževanja. O priznavanju znanj in spretnosti, pridobljenih 
pred vpisom odloča pristojna študijska komisija Oddelka za agronomijo, na podlagi pisne 
vloge študenta, priloženih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje 
ter vsebino teh znanj. 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
 
Postopek in rok za prijavo: Kandidati obvezno oddajo prijavo na spletnem portalu 
http://portal.evs.gov.si/prijava, najkasneje do 1. 9. 2019. Rok za oddajo dokazil je 
najkasneje do 20. 9. 2019 priporočeno po pošti ali osebno na Biotehniški fakulteti. Izjemoma 
bo možna prijava in vpis na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala nezapolnjena po prvi 
prijavi, do zapolnitve razpisanih vpisnih mest, in sicer v času od 25. do 26. 9. 2019. 
 
 

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, 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 po ECTS 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 študijski 
program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004 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 po ECTS 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 programu I. stopnje, 
- kandidati iz točke b in d - 60% poprečje  ocen na programu I. stopnje, 

                                                  - 40% poprečje ocen dodatnih izpitov, določenih v tč. 4.6.b in 
d. 
 
Merila za prehode v magistrski študijski program Znanost o živalih:  

za kandidate iz študijskih programov 2. stopnje: 

 iz študijskih programov z vseh strokovnih področij, ki potekajo na Biotehniški fakulteti 
v Ljubljani  

 iz študijskih programov z drugih strokovnih področij, ki potekajo v Sloveniji ali tujini.  

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Pristojna 
študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred 
zaključkom študija in opredeli, v kateri letnik lahko kandidat prehaja. 
    

za diplomante starih univerzitetnih študijskih programov: 



 iz starega univerzitetnega študijskega programa Kmetijstvo – zootehnika; prehod je 
mogoč za kandidate, ki so univerzitetni študijski program Kmetijstvo – zootehnika 
zaključili in se vpišejo v 2. letnik ter morajo za dokončanje študija uspešno zagovarjati 
Magistrsko delo  

 iz univerzitetnih študijskih programov z drugih strokovnih področij, ki potekajo/so 
potekali v Sloveniji ali tujini - kandidati se vpišejo v 2. letnik in morajo pri tem 
izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo, pristojna študijska 
komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih morajo opraviti pred 
zaključkom študija v obsegu 60 kreditnih točk skupaj z Magistrskim delom. 

Kraj izvajanja: Rodica, Ljubljana 
Način študija: redni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
 
Postopek in rok za prijavo: Kandidati obvezno oddajo prijavo na spletnem portalu 
http://portal.evs.gov.si/prijava, najkasneje do 1. 9. 2019. Rok za oddajo dokazil je 
najkasneje do 20. 9. 2019 priporočeno po pošti ali osebno na Biotehniški fakulteti. Izjemoma 
bo možna prijava in vpis na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala nezapolnjena po prvi 
prijavi, do zapolnitve razpisanih vpisnih mest, in sicer v času od 25. do 26. 9. 2019. 
 
 

VIII. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Krajinska arhitektura  
 
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, 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 po ECTS 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) študijski program krajinske arhitekture za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet 
pred ali po 11. 6. 2004,  ki se izvaja na fakultetah v Sloveniji ali v tujini;  
 



d) visokošolski strokovni študijski program prve stopnje ali študijski program za pridobitev 
visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004 ostalih področij fakultet iz Slovenije ali 
tujine, če dodatno opravijo 10 - 60 kreditnih točk po ECTS 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%). 

 

Merila za prehode v magistrski študijski program Krajinska arhitektura:  

za kandidate iz študijskih programov 2. stopnje: 

 iz študijskih programov s področja urejanja prostora slovenskih ali tujih univerz  
 iz študijskih programov drugih strokovnih področij slovenskih ali tujih univerz  

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Pristojna 
študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred 
zaključkom študija in opredeli, v kateri letnik lahko kandidat prehaja.  

za diplomante starih univerzitetnih študijskih programov: 

 iz univerzitetnega študijskega programa Krajinska arhitektura po starem programu, če 
so opravili najmanj 240 kreditnih točk; kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis, 
vpišejo se v 2. letnik in morajo za dokončanje študija uspešno zagovarjati Magistrsko 
delo.  

 iz univerzitetnih študijskih programov z drugih strokovnih področij, ki potekajo v 
Sloveniji ali tujini, če so opravili najmanj 240 kreditnih točk - kandidati se vpišejo v 2. 
letnik in morajo pri tem izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo, 
pristojna študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih 
morajo opraviti pred zaključkom študija v obsegu 60 kreditnih točk skupaj z 
Magistrskim delom. 

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



 
Postopek in rok za prijavo:  
Za kandidate iz točke b) in d) se bo preizkus posebne nadarjenosti za 1. prijavni rok izvajal 3. 
7. 2019 zato je prijava na študij prek spletnega portala http://portal.evs.gov.si/prijava možna 
do 15. 6. 2019. Preizkus za 2. prijavni rok pa se bo izvajal 13. 9. 2019 zato je prijava na 
študij možna do 26. 8. 2019. Opravljeni preizkus posebne nadarjenosti velja 1 leto. Kandidati 
pod točko a) in c) obvezno oddajo prijavo najkasneje do 1. 9. 2019. Rok za oddajo dokazil 
kandidatov izven BF je najkasneje do 20. 9. 2019 priporočeno po pošti ali osebno na 
Biotehniški fakulteti. Izjemoma bo za kandidate možna prijava in vpis na prosta mesta, ki 
bodo ostala nezapolnjena po prvi prijavi, do zapolnitve razpisanih vpisnih mest, in sicer v 
času od 25. do 26. 9. 2019. 
 
 

IX. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Lesarstvo 
 
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 na fakultetah v Sloveniji ali v tujini; 
 
b) prvostopenjski študijski program ostalih področij fakultet iz Slovenije ali tujine, ki obsega 
vsaj 180 kreditnih točk po ECTS, če dodatno opravijo do 45 kreditnih točk po ECTS, 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) študijski program Lesarstvo za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 
2004 ali katerikoli primerljiv visokošolski strokovni študijski program s področja lesarstva na 
fakultetah v Sloveniji ali v tujini; 
 
d) študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004 
ostalih področij fakultet iz Slovenije ali tujine, če dodatno opravijo do 45 kreditnih točk po 
ECTS 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  

http://portal.evs.gov.si/prijava


 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). 

Merila za prehode v magistrski študijski program Lesarstvo:  

za kandidate iz študijskih programov 2. stopnje: 

 iz študijskih programov z vseh strokovnih področij, ki potekajo na Biotehniški fakulteti 
v Ljubljani 

 iz študijskih programov z drugih strokovnih področij, ki potekajo na drugih univerzah v 
Sloveniji ali tujini 

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. pristojna 
študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred 
zaključkom študija in opredeli, v kateri letnik lahko kandidat prehaja. 
     

za diplomante starih univerzitetnih študijskih programov:  

 iz univerzitetnega študijskega programa Lesarstvo - kandidati se vpišejo v 2. letnik in 
morajo za dokončanje študija uspešno zagovarjati Magistrsko delo 

 iz univerzitetnih študijskih programov z drugih strokovnih področij, ki potekajo na 
drugih univerzah v Sloveniji ali tujini - kandidati se vpišejo v 2. letnik; pristojna 
študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih morajo 
opraviti pred zaključkom študija v obsegu 60 kreditnih točk skupaj z Magistrskim 
delom 

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program v katerega prehajajo. Prehod je 
možen, če je kandidatu pri vpisu v nov študijski program mogoče priznati vsaj 50% 
obveznosti, ki jih je opravil na prvem študijskem programu. Komisija za podiplomski študij BF 
določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred vpisom ob prehodu 
v nov program in opredeli v kateri letnik lahko kandidat prehaja. 

 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
 
Postopek in rok za prijavo: Kandidati obvezno oddajo prijavo na spletnem portalu 
http://portal.evs.gov.si/prijava, najkasneje do 1. 9. 2019. Rok za oddajo dokazil je 
najkasneje do 20. 9. 2019 priporočeno po pošti ali osebno na Biotehniški fakulteti. Izjemoma 
bo možna prijava in vpis na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala nezapolnjena po prvi 
prijavi, do zapolnitve razpisanih vpisnih mest, in sicer v času od 25. do 26. 9. 2019. 
 



 

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 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 po ECTS 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) študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004 s 
področja mikrobiologije na fakultetah v Sloveniji ali v tujini; 
 
d) študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004 
ostalih področij, če dodatno opravijo 10 - 60 kreditnih točk po ECTS 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 točke (a) in (c) se izbira na podlagi povprečne ocene študija prve stopnje 
- kandidate iz točke (b) in (d) se izbira na podlagi povprečne ocene študija prve stopnje in 
povprečne ocene diferencialnih izpitov, ki so pogoj za vpis na študij druge stopnje. Vsaka od 
povprečnih ocen prispeva 50 % h končni oceni. Prednost imajo tisti kandidati, ki imajo 
zbranih večje število ECTS iz nabora predmetov: Matematika, Kemija, Fizika, Statistika, 
Genetika, Biokemija, Molekularna biologija. 
Pri kandidatih z enakim rezultatom iz prejšnjega odstavka bodo imeli prednost kandidati z 
višjo povprečno oceno študija prve stopnje. 
 



Merila za prehode v magistrski študijski program Mikrobiologija:  

za kandidate iz študijskih programov 2. stopnje: 

 iz študijskih programov z vseh strokovnih področij, ki potekajo na Biotehniški fakulteti 
v Ljubljani  

 iz študijskih programov z drugih strokovnih področij, ki potekajo na drugih univerzah v 
Sloveniji ali tujini 

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Pristojna 
študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred 
zaključkom študija in opredeli, v kateri letnik lahko kandidat prehaja. 
    
za diplomante starih univerzitetnih študijskih programov: 

 iz univerzitetnega študijskega programa  študijskega programa Mikrobiologija; 
kandidati se vpišejo v 2. letnik in morajo pri tem izpolnjevati pogoje za vpis v program 
v katerega prehajajo, za dokončanje študija morajo uspešno zagovarjati Magistrsko 
delo  

 iz univerzitetnih študijskih programov z drugih strokovnih področij, ki potekajo na 
drugih fakultetah v Sloveniji ali tujini - kandidati se vpišejo v 2. letnik in morajo pri tem 
izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo; pristojna študijska 
komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred 
zaključkom študija v obsegu 60 kreditnih točk skupaj z Magistrskim delom 

Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni  
Število vpisnih mest: glej tabelo 
 
Postopek in rok za prijavo: Kandidati obvezno oddajo prijavo na spletnem portalu 
http://portal.evs.gov.si/prijava, najkasneje do 1. 9. 2019. Rok za oddajo dokazil je 
najkasneje do 20. 9. 2019 priporočeno po pošti ali osebno na Biotehniški fakulteti. Izjemoma 
bo možna prijava in vpis na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala nezapolnjena po prvi 
prijavi, do zapolnitve razpisanih vpisnih mest, in sicer v času od 25. do 26. 9. 2019. 
 
 

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 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 po ECTS 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) študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe s področja živilstva in 
prehrane, sprejet pred ali po 11. 6. 2004 na fakultetah v Sloveniji ali v tujini;  
 
d) študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred ali po 11. 6. 2004 
ostalih področij, če dodatno opravijo 10-60 kreditnih točk po ECTS 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 po ECTS, 

- 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 po ECTS in 

- diplomanti vseh ostalih študijskih področij, ki nimajo primerljivega obsega temeljnih in 
strokovnih predmetov, se jim 60 kreditnih točk po ECTS 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 točke (a) in (c) se izbira na podlagi povprečne ocene študija prve stopnje 
- kandidate iz točke (b) in (d) se izbira na podlagi povprečne ocene študija prve stopnje in 
povprečne ocene diferencialnih izpitov, ki so pogoj za vpis na študij druge stopnje. Vsaka od 
povprečnih ocen prispeva 50 % h končni oceni. 
Pri kandidatih z enakim rezultatom iz prejšnjega odstavka bodo imeli prednost kandidati z 
višjo povprečno oceno študija prve stopnje. 

Merila za prehode v magistrski študijski program Živilstvo:  

za kandidate iz študijskih programov 2. stopnje: 

 iz študijskih programov z vseh strokovnih področij, ki potekajo na Biotehniški fakulteti 
v Ljubljani  

 iz študijskih programov z drugih strokovnih področij, ki potekajo na drugih univerzah v 
Sloveniji ali tujini 



Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Pristojna 
študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred 
zaključkom študija in opredeli, v kateri letnik lahko kandidat prehaja. 

    

za diplomante starih univerzitetnih študijskih programov: 

 iz univerzitetnih študijskih programov Živilska tehnologija, ki izpolnjujejo pogoje za 
vpis v študijski program - kandidati se vpišejo v 2. letnik in morajo za dokončanje 
študija uspešno zagovarjati Magistrsko delo  

 iz univerzitetnih študijskih programov z drugih strokovnih področij, ki potekajo na 
drugih fakultetah v Sloveniji ali tujini - kandidati se vpišejo v 2. letnik in morajo pri tem 
izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo, pristojna študijska 
komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred 
zaključkom študija v obsegu 60 kreditnih točk skupaj z Magistrskim delom 

Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni  
Število vpisnih mest: glej tabelo 
 
Postopek in rok za prijavo: Kandidati obvezno oddajo prijavo na spletnem portalu 
http://portal.evs.gov.si/prijava, najkasneje do 1. 9. 2019. Rok za oddajo dokazil je 
najkasneje do 20. 9. 2019 priporočeno po pošti ali osebno na Biotehniški fakulteti. Izjemoma 
bo možna prijava in vpis na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala nezapolnjena po prvi 
prijavi, do zapolnitve razpisanih vpisnih mest, in sicer v času od 25. do 26. 9. 2019. 
 
 

XII. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Prehrana 
 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji: 
V magistrski študij 2.stopnje – Prehrana se lahko vpiše, kdor je zaključil: 
a) univerzitetni študijski program prve stopnje Živilstvo in prehrana ali primerljivi študijski 
program prve stopnje na drugi univerzi 
 
b) univerzitetni študijski program prve stopnje BF ali drugih fakultet v Sloveniji in tujini, ki ne 
sodijo v izbrano ožje/sorodno študijsko področje (sorodno študijsko področje je definirano v 
točkah a) in c)), če dodatno opravi 30 KT izmed predmetov univerzitetnega študijskega 
programa prve stopnje Živilstvo in prehrana. In sicer: a) diplomanti študijskih programov s 
področij ved o življenju, kot je to BF, potem opravi predmete iz nabora obveznih strokovnih 
predmetov (Osnove prehrane, Klinična dietetika in epidemiologija prehrane, Higiena živil, 
Živilska mikrobiologija, Kakovost živil in zakonodaja, Organizacija in delovanje prehranskih 
obratov, Fiziologija presnove), b) diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom 
temeljnih predmetov (matematika, kemija, biologija, fizika, biokemija) potem opravi predmete 
iz nabora obveznih strokovnih predmetov (Osnove prehrane, Klinična dietetika in 
epidemiologija prehrane, Higiena živil, Živilska mikrobiologija, Kakovost živil in zakonodaja, 
Organizacija in delovanje prehranskih obratov, Fiziologija presnove) in c) diplomanti vseh 
ostalih študijskih področji, ki nimajo primerljivega nabora temeljnih in strokovnih predmetov, 
potem se mu dodatni KT 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 ali primerljivi visokošolski strokovni študijski program prve 
stopnje na drugi univerzi 
 
d) dopušča se vpis (pod navedenimi pogoji) tudi vsem ostalim kandidatom, ki ne sodijo v 
izbrano ožje/sorodno študijsko področje (sorodno študijsko področje je definirano v točkah a) 
in c)) 
 
e) visokošolski strokovni študijski program prve stopnje ali dosedanji visokošolski strokovni 
študijski program BF ali drugih fakultet v Sloveniji in tujini, ki ne sodijo v izbrano ožje/sorodno 
študijsko področje (sorodno študijsko področje je definirano v točkah a) in c)), če dodatno 
opravi do 60 KT izmed predmetov prvostopenjskega študija Živilstva in prehrane. In sicer: a) 
diplomanti študijskih programov s področij ved o življenju, kot je to BF, potem opravi 
predmete (do 30 KT) iz nabora obveznih strokovnih predmetov (Osnove prehrane, Klinična 
dietetika in epidemiologija prehrane, Higiena živil, Živilska mikrobiologija, Kakovost živil in 
zakonodaja, Organizacija in delovanje prehranskih obratov, Fiziologija presnove I), b) 
diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov (matematika, 
kemija, biologija, fizika, biokemija) potem opravi predmete (do 40 KT) iz nabora obveznih 
strokovnih predmetov (Osnove prehrane, Klinična dietetika in epidemiologija prehrane, 
Higiena živil, Živilska mikrobiologija, Kakovost živil in zakonodaja, Organizacija in delovanje 
prehranskih obratov, Fiziologija presnove I) in c) diplomanti vseh ostalih študijskih področij, ki 
nimajo primerljivega nabora temeljnih in strokovnih predmetov, potem se mu 60 KT 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 točke (a) in (c) se izbira na podlagi povprečne ocene študija prve stopnje 
- kandidate iz točke (b) in (d) se izbira na podlagi povprečne ocene študija prve stopnje in 
povprečne ocene diferencialnih izpitov, ki so pogoj za vpis na študij druge stopnje. Vsaka od 
povprečnih ocen prispeva 50 % h končni oceni. 
Pri kandidatih z enakim rezultatom iz prejšnjega odstavka bodo imeli prednost kandidati z 
višjo povprečno oceno študija prve stopnje. 

Merila za prehode v magistrski študijski program Prehrana:  

za kandidate iz študijskih programov 2. stopnje: 

 iz študijskih programov z vseh strokovnih področij, ki potekajo na Biotehniški fakulteti 
v Ljubljani  

 iz študijskih programov z drugih strokovnih področij, ki potekajo na drugih fakultetah v 
Sloveniji ali tujini 

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Pristojna 
študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred 
zaključkom študija in opredeli v kateri letnik lahko kandidat prehaja. 
    
za diplomante starih univerzitetnih študijskih programov: 

 iz univerzitetnega študijskega programa Živilska tehnologija, ki  izpolnjujejo pogoje za 
vpis v študijski program - kandidati se vpišejo v 2. letnik in morajo za dokončanje 
študija opraviti 30 kreditnih točk iz nabora obveznih in izbirnih strokovnih predmetov 
ter uspešno zagovarjati Magistrsko delo  

 iz univerzitetnih študijskih programov z drugih strokovnih področij, ki potekajo na 
fakultetah v Sloveniji ali tujini; kandidati se vpišejo v 2. letnik in morajo pri tem 



izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo, pristojna študijska 
komisija bo določila za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti 
pred zaključkom študija v obsegu 60 kreditnih točk iz nabora obveznih strokovnih 
predmetov (Humana prehrana, Prehrana v življenjskem ciklusu in prehranski status, 
Dietetika in klinična prehrana, Alternativni načini prehrane, Imunologija prehrane, 
Aplikativna prehrana, Fiziologija prehrane II, Načrtovanje prehrane, Prehrana, 
zdravstvena politika in zakonodaja) in uspešno zagovarjati Magistrsko delo (30 
kreditnih točk). 

Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni  
Število vpisnih mest: glej tabelo 
 
Postopek in rok za prijavo: Kandidati obvezno oddajo prijavo na spletnem portalu 
http://portal.evs.gov.si/prijava, najkasneje do 1. 9. 2019. Rok za oddajo dokazil je 
najkasneje do 20. 9. 2019 priporočeno po pošti ali osebno na Biotehniški fakulteti. Izjemoma 
bo možna prijava in vpis na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala nezapolnjena po prvi 
prijavi, do zapolnitve razpisanih vpisnih mest, in sicer v času od 25. do 26. 9. 2019. 

 
 
XIII. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Ekonomika naravnih virov 

 
V magistrski študijski program 2. stopnje Ekonomika naravnih virov je možen vpis v 2. letnik 
v skladu z merili za  prehode med študijskimi programi.  
 
Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v 
študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem 
študijskem programu.  
 
Prehod v magistrski študijski program Ekonomika naravnih virov je mogoč:  
za kandidate iz študijskih programov 2. stopnje: 

 iz študijskih programov z vseh strokovnih področij, ki potekajo na Biotehniški fakulteti 
v Ljubljani 

 iz študijskih programov z drugih strokovnih področij, ki potekajo na drugih univerzah v 
Sloveniji ali tujini 
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. 
Pristojna študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih 
mora opraviti pred zaključkom študija in opredeli, v kateri letnik lahko kandidat 
prehaja. 
    

za diplomante starih univerzitetnih študijskih programov: 
 iz univerzitetnih študijskih programov s področij agronomija, zootehnika oz. živinoreja, 

biologija, gozdarstvo, lesarstvo, živilstvo, mikrobiologija, biotehnologija, krajinska 
arhitektura; kandidati se vpišejo v 2. letnik in morajo za dokončanje študija uspešno 
zagovarjati magistrsko delo 

 iz univerzitetnih študijskih programov z drugih strokovnih področij, ki potekajo na 
drugih univerzah v Sloveniji ali tujini - kandidati se vpišejo v 2. letnik in morajo pri tem 
izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo, pristojna študijska 
komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih morajo opraviti pred 
zaključkom študija v obsegu 60 kreditnih točk skupaj z magistrskim delom 

 
Kraj izvajanja: Ljubljana, Rodica 
Način študija: redni 



Število vpisnih mest: glej tabelo 
 
Postopek in rok za prijavo: Kandidati obvezno oddajo prijavo na spletnem portalu 
http://portal.evs.gov.si/prijava, najkasneje do 1. 9. 2019. Rok za oddajo dokazil je 
najkasneje do 20. 9. 2019 priporočeno po pošti ali osebno na Biotehniški fakulteti. Izjemoma 
bo možna prijava in vpis na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala nezapolnjena po prvi 
prijavi, do zapolnitve razpisanih vpisnih mest, in sicer v času od 25. do 26. 9. 2019. 
 
 

XIV. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Biološko izobraževanje 
 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji: 
V magistrski študijski program Biološko izobraževanje se lahko vpišejo kandidati, ki so 
zaključili: 

a) študijski program 1. bolonjske stopnje s področja biologije v obsegu 180 kreditnih točk po 
ECTS 

b) študijski program 1. bolonjske stopnje z drugih strokovnih področij v obsegu 180 kreditnih 
točk po ECTS, če dopolni manjkajoče znanje s področja biologije s predmeti univerzitetnega 
študijskega programa Biologija 1. stopnje. Pristojna komisija določi za vsakega kandidata 
individualni premostitveni program v obsegu od 10 do 60 kreditnih točk po ECTS glede na 
predznanje predhodnega študija. 

c) visokolski študijski program s področja biologije, sprejet pred 11. 6. 2004 

d) visokolski študijski program z drugih strokovnih področij, sprejet pred ali po 11. 6. 2004, če 
dopolni manjkajoče znanje s področja biologije s predmeti univerzitetnega študijskega 
programa Biologija 1. stopnje. Pristojna komisija določi za vsakega kandidata individualni 
premostitveni program v obsegu od 10 do 60 kreditnih točk po ECTS glede na predznanje 
predhodnega študija. 
 
V primeru omejitve vpisa veljajo naslednja merila izbora: 

 kandidati iz točke a. 
- povprečje ocen v programu I. stopnje 

 kandidati iz točke b. 
- 50%: povprečje ocen v programu I. stopnje 
- 50%: povprečje ocen izpitov, ki so pogoj za vpis 

 kandidati iz točke c 
- povprečje ocen v visokošolskem programu 

 kandidati iz točke d. 
- 40%: povprečje ocen v visokošolskem programu 
- 60%: povprečje ocen izpitov, ki so pogoj za vpis 
 
Merila za prehode v magistrski študijski program Biološko izobraževanje:    

za kandidate iz študijskih programov 2. stopnje: 
 
Prehod v pedagoški študijski program 2. stopnje Biološko izobraževanje (2. bolonjska 
stopnja) je mogoč: 

- če prvi program ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc kot 
pedagoški študijski program 2. stopnje Biološko izobraževanje, 



- če je kandidatu pri vpisu mogoče na podlagi ustreznih dokumentov priznati vsaj polovico 
obveznosti iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete 
pedagoškega študijskega programa 2. stopnje Biološko izobraževanje, 
- če to dopušča obseg razpoložljivih mest. 
 
Pristojna komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora kandidat 
opraviti pred zaključkom študija, in opredeli, v kateri letnik lahko prehaja. 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni  
Število vpisnih mest:  glej tabelo 

 
Postopek in rok za prijavo: Kandidati obvezno oddajo prijavo na spletnem portalu 
http://portal.evs.gov.si/prijava, najkasneje do 1. 9. 2019. Rok za oddajo dokazil je 
najkasneje do 20. 9. 2019 priporočeno po pošti ali osebno na Biotehniški fakulteti. Izjemoma 
bo možna prijava in vpis na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala nezapolnjena po prvi 
prijavi, do zapolnitve razpisanih vpisnih mest, in sicer v času od 25. do 26. 9. 2019. 

 

 



5. EKONOMSKA FAKULTETA 
Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana 
Tel.: (01) 589-24-00  
Spletna stran: www.ef.uni-lj.si 
Kontaktne osebe za kandidate: 
- Študijski programi - redni študij: Sašo Novak (saso.novak@ef.uni-lj.si, tel.: (01) 589-24-11) 
- Študijski programi - izredni študij: Mateja Škulj (mateja.skulj@ef.uni-lj.si, tel.:(01) 589-24-18),  
               Tanja Osredkar (tanja.osredkar@ef.uni-lj.si, tel.: (01) 589-24-19)  

 
 

Magistrski študijski programi 2. stopnje: 
 Bančni in finančni management 

 Denar in finance 

 Ekonomija 

 Javni sektor in ekonomika okolja 

 Kvantitativne finance in aktuarstvo 

 Management 

 Management in ekonomika v zdravstvenem varstvu 

 Management v športu 

 Mednarodno poslovanje  

 Podjetništvo 

 Poslovna informatika 

 Poslovna logistika 

 Poslovodenje in organizacija 

 Računovodstvo in revizija 

 Trženje 

 Turistični management (EMTM – European Master in Tourism Management) 

 Turizem 
 
Trajanje študija:  2 leti 
 
Kraj izvajanja:  
 
Vsi razpisani študijski programi se izvajajo na sedežu Ekonomske fakultete. Izjema pri 
izvedbi je skupni magistrski študijski program Turistični management (EMTM – European 
Master in Tourism Management), ki se izvaja: 

– Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta  
– University of Girona, Španija 
– University of Southern Denmark, Danska  

 
 

5.1 Bančni in finančni management, Denar in finance, Ekonomija, Management, 
Mednarodno poslovanje, Poslovna informatika, Poslovna logistika, Podjetništvo, 
Poslovodenje in organizacija, Računovodstvo in revizija, Trženje, Turizem 

 
a) Vpisni pogoji v magistrske študijske programe 2. stopnje: Bančni in finančni 
management, Denar in finance, Ekonomija, Management, Mednarodno poslovanje, 
Poslovna informatika, Poslovna logistika, Podjetništvo, Poslovodenje in organizacija, 
Računovodstvo in revizija, Trženje, Turizem: 
V 1. letnik se lahko vpiše: 

 kdor je končal študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij in 
dosegel najmanj 180 kreditnih točk po ECTS ali kdor je končal pred-bolonjski študijski 
program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe z ustreznih strokovnih področij;  

http://www.ef.uni-lj.si/
mailto:saso.novak@ef.uni-lj.si
mailto:mateja.skulj@ef.uni-lj.si
mailto:tanja.osredkar@ef.uni-lj.si


 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). 

 Diferencialnih izpitov ni potrebno opraviti za vpis na program Poslovodenje in 
organizacija (ne glede na strokovno področje prvostopenjskega študija kandidata). 

 
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%).  
 
b) Postopki in roki za prijavo na razpis ter izvedba vpisa: 
Kandidati za vpis morajo izpolniti elektronsko prijavo preko enotnega visokošolskega sistema 

eVŠ in jo ustrezno oddati na Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani. 

 

Prijavni roki: 

 

PRIJAVNI ROKI ZA SLOVENSKE DRŽAVLJANE TER TUJE DRŽAVLJANE IZ DRŽAV 

ČLANIC EVROPSKE UNIJE 

 PRVI PRIJAVNI ROK 

- Rok za oddajo prve prijave (eVŠ): 13. september 2019.  

- Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis (ustrezno potrdilo o 

diplomiranju, potrdilo o opravljenih izpitih): prvi naslednji delovni dan (ponedeljek, 

16. 9. 2019), do 12. ure oddano na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.  

 DRUGI PRIJAVNI ROK 

- Rok za oddajo druge prijave na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala 

nezapolnjena (eVŠ): 23. september 2019. 

- Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis (ustrezno potrdilo o 

diplomiranju, potrdilo o opravljenih izpitih): prvi naslednji delovni dan (torek, 24. 9. 

2019), do 12. ure oddano na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. 

 

- Izjemoma bo možna prijava in vpis na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala 

nezapolnjena po drugi prijavi, do zapolnitve razpisanih vpisnih mest, in sicer 

najkasneje do 30. septembra 2019, za vse, ki bodo na dan oddaje prijave že 

zaključili predhodni študij (diplomirali) in s prijavo oddali tudi ustrezno potrdilo o 

diplomiranju. 

 

PRIJAVNI ROKI ZA SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA IN TUJE 

DRŽAVLJANE IZ DRŽAV NEČLANIC EVROPSKE UNIJE 

 PRVI PRIJAVNI ROK 

- Rok za oddajo prve prijave (eVŠ): 28. junij 2019.  

- Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis (ustrezno potrdilo o 

diplomiranju, potrdilo o opravljenih izpitih): prvi naslednji delovni dan (ponedeljek,     

1. 7. 2019), do 12. ure oddano na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.  

 DRUGI PRIJAVNI ROK 

- Rok za oddajo druge prijave na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala 

nezapolnjena (eVŠ): 13. september 2019. 



- Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis (ustrezno potrdilo o 

diplomiranju, potrdilo o opravljenih izpitih): prvi naslednji delovni dan (ponedeljek,  

16. 9. 2019), do 12. ure oddano na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. 

 

Vpis za sprejete kandidate bo potekal v elektronski obliki po zaključenem razpisnem roku.  

 

c) Število vpisnih mest in način študija: glej tabelo; 
  
d) Pogoji za prehajanje med programi: 
  
Za prehajanje med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v 
študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem 
študijskem programu. Študent, ki želi preiti na drugi magistrski študijski program, vloži 
prošnjo z dokazili o opravljenih obveznostih na dosedanjem magistrskem študiju in dokazilo 
o izpolnjevanju pogojev za vpis na magistrski študijski program. O prošnji za prehod odloča 
Komisija za študijske zadeve Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. 
 
Prepis v program predvideva možnost priznanja vsebin predhodno opravljenih izpitov 
predmetov, ki se morajo, skladno z Izpitnim pravilnikom EFUL, v 75% vsebinsko skladati z 
vsebino predmetov programa, na katerega se študent vpisuje oz. prepisuje. Za študente iz 
sorodnih usmeritev, ki dosegajo zadostno število ECTS kreditnih točk, vendar se vsebine 
predmetov vsebinsko ne prekrivajo v predpisanem obsegu, Komisija za študijske zadeve 
določi predmete programa, ki jih mora študent opraviti za 1. in za 2. letnik. Za dokončanje 
programa mora napisati tudi magistrsko delo. Predmete omenjena Komisija določi glede na 
vsebino in obseg predhodno opravljenih obveznosti na podlagi potrjenih učnih načrtov ter 
potrdila o opravljenih izpitih.  
  
Diplomanti ekonomskih in poslovnih področij (usmeritev) s predhodno končano staro 
štiriletno univerzitetno izobrazbo, lahko študij nadaljujejo na izbranem programu, in sicer 
morajo za dokončanje opraviti pet predmetov (en predmet tipa 9, dva predmeta tipa 10, en 
predmet tipa 11, predmet Razvoj poslovnih spretnosti 2 na poslovnih programih oz. predmet 
Razvoj spretnosti 2 na ekonomskih programih) in magistrsko delo. Vpišejo se neposredno v 
2. letnik programa. To ne velja za magistrski program Poslovodenje in organizacija, za 
katerega morajo študenti program opraviti v celoti ne glede na predhodno dokončan študij.  
  
 

5.2 Javni sektor in ekonomika okolja 

 
a) Vpisni pogoji v magistrski študijski program 2. stopnje Javni sektor in ekonomika 
okolja: 
V 1. letnik se lahko vpiše:  

 kdor je končal študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij in 
dosegel najmanj 180 kreditnih točk po ECTS;  

 kdor je končal študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe z ustreznih 
strokovnih področij;  

 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 tisti, ki po klasifikaciji ISCED spadajo med 



družboslovne vede (31), poslovne in upravne vede (34) in 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 UL 
Ekonomske fakultete (30%). 
 
b) Postopki in roki za prijavo na razpis ter izvedba vpisa: 
Kandidati za vpis morajo izpolniti elektronsko prijavo preko enotnega visokošolskega sistema 

eVŠ in jo ustrezno oddati na Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani. 

 
Prijavni roki: 
 
PRIJAVNI ROKI ZA SLOVENSKE DRŽAVLJANE TER TUJE DRŽAVLJANE IZ DRŽAV 
ČLANIC EVROPSKE UNIJE 

 PRVI PRIJAVNI ROK 

- Rok za oddajo prve prijave (eVŠ): 13. september 2019.  

- Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis (ustrezno potrdilo o 

diplomiranju, potrdilo o opravljenih izpitih): prvi naslednji delovni dan (ponedeljek, 

16. 9. 2019), do 12. ure oddano na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.  

 

 DRUGI PRIJAVNI ROK 

- Rok za oddajo druge prijave na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala 

nezapolnjena (eVŠ): 23. september 2019. 

- Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis (ustrezno potrdilo o 

diplomiranju, potrdilo o opravljenih izpitih): prvi naslednji delovni dan (torek, 24. 9. 

2019), do 12. ure oddano na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. 

 

- Izjemoma bo možna prijava in vpis na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala 

nezapolnjena po drugi prijavi, do zapolnitve razpisanih vpisnih mest, in sicer 

najkasneje do 30. septembra 2019, za vse, ki bodo na dan oddaje prijave že 

zaključili predhodni študij (diplomirali) in s prijavo oddali tudi ustrezno potrdilo o 

diplomiranju. 

 

PRIJAVNI ROKI ZA SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA IN TUJE 

DRŽAVLJANE IZ DRŽAV NEČLANIC EVROPSKE UNIJE 

 PRVI PRIJAVNI ROK 

- Rok za oddajo prve prijave (eVŠ): 28. junij 2019.  

- Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis (ustrezno potrdilo o 

diplomiranju, potrdilo o opravljenih izpitih): prvi naslednji delovni dan (ponedeljek,     

1. 7. 2019), do 12. ure oddano na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.  

 DRUGI PRIJAVNI ROK 

- Rok za oddajo druge prijave na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala 

nezapolnjena (eVŠ): 13. september 2019. 

- Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis (ustrezno potrdilo o 

diplomiranju, potrdilo o opravljenih izpitih): prvi naslednji delovni dan (ponedeljek,  

16. 9. 2019), do 12. ure oddano na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. 

 

Vpis za sprejete kandidate bo potekal v elektronski obliki po zaključenem razpisnem roku.  

 



c) Število vpisnih mest in način študija: glej tabelo;  
 
d) Merila za prehod med študijskimi programi: 
  
Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v 
študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem 
študijskem programu. Študent, ki želi preiti na drugi magistrski študijski program, vloži 
prošnjo z dokazili o opravljenih obveznostih na dosedanjem magistrskem študiju in dokazilo 
o izpolnjevanju pogojev za vpis na magistrski študijski program. O prošnji za prehod odloča 
Komisija za študijske zadeve Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. 
 
Prepis v program predvideva možnost priznanja vsebin predhodno opravljenih izpitov 
predmetov, ki se morajo, skladno z Izpitnim pravilnikom EFUL, v 75% vsebinsko skladati z 
vsebino predmetov programa, na katerega se študent vpisuje oz. prepisuje. V kolikor gre za 
skladne vsebine vseh predmetov programa v predvidenem obsegu, se študentu lahko 
priznajo vsi opravljeni izpiti (90 ECTS kreditnih točk). Za študente iz sorodnih usmeritev, ki 
dosegajo zadostno število ECTS kreditnih točk, vendar se vsebine predmetov vsebinsko ne 
prekrivajo v predpisanem obsegu, Komisija za študijske zadeve določi predmete programa, 
ki jih mora študent opraviti za 1. in za 2. letnik. Za dokončanje programa mora napisati tudi 
magistrsko delo, ki se vrednoti s 30 ECTS kreditnimi točkami. Predmete omenjena Komisija 
določi glede na vsebino in obseg predhodno opravljenih obveznosti na podlagi potrjenih 
učnih načrtov ter potrdila o opravljenih izpitih.  
 
 

5.3 Management in ekonomika v zdravstvenem varstvu 

 
a) Vpisni pogoji v magistrski študijski program 2. stopnje Management in ekonomika v 
zdravstvenem varstvu:   
V 1. letnik se lahko vpiše:  

 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, naravoslovno-
matematične vede, medicinske vede in humanistične vede ter dosegel najmanj 180 
kreditnih točk po ECTS;  

 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).  
 
b) Postopki in roki za prijavo na razpis ter izvedba vpisa: 
Kandidati za vpis morajo izpolniti elektronsko prijavo preko enotnega visokošolskega sistema 

eVŠ in jo ustrezno oddati na Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani. 

 

Prijavni roki: 

 

PRIJAVNI ROKI ZA SLOVENSKE DRŽAVLJANE TER TUJE DRŽAVLJANE IZ DRŽAV 

ČLANIC EVROPSKE UNIJE 

 PRVI PRIJAVNI ROK 



- Rok za oddajo prve prijave (eVŠ): 13. september 2019.  

- Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis (ustrezno potrdilo o 

diplomiranju, potrdilo o opravljenih izpitih): prvi naslednji delovni dan (ponedeljek, 

16. 9. 2019 do 12. ure oddano na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.  

 DRUGI PRIJAVNI ROK 

- Rok za oddajo druge prijave na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala 

nezapolnjena (eVŠ): 23. september 2019. 

- Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis (ustrezno potrdilo o 

diplomiranju, potrdilo o opravljenih izpitih): prvi naslednji delovni dan (torek, 24. 9. 

2019), do 12. ure oddano na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. 

 

- Izjemoma bo možna prijava in vpis na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala 

nezapolnjena po drugi prijavi, do zapolnitve razpisanih vpisnih mest, in sicer 

najkasneje do 30. septembra 2019, za vse, ki bodo na dan oddaje prijave že 

zaključili predhodni študij (diplomirali) in s prijavo oddali tudi ustrezno potrdilo o 

diplomiranju. 

 

PRIJAVNI ROKI ZA SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA IN TUJE 

DRŽAVLJANE IZ DRŽAV NEČLANIC EVROPSKE UNIJE 

 PRVI PRIJAVNI ROK 

- Rok za oddajo prve prijave (eVŠ): 28. junij 2019.  

- Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis (ustrezno potrdilo o 

diplomiranju, potrdilo o opravljenih izpitih): prvi naslednji delovni dan (ponedeljek,     

1. 7. 2019), do 12. ure oddano na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.  

 DRUGI PRIJAVNI ROK 

- Rok za oddajo druge prijave na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala 

nezapolnjena (eVŠ): 13. september 2019. 

- Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis (ustrezno potrdilo o 

diplomiranju, potrdilo o opravljenih izpitih): prvi naslednji delovni dan (ponedeljek,  

16. 9. 2019), do 12. ure oddano na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. 

 

Vpis za sprejete kandidate bo potekal v elektronski obliki po zaključenem razpisnem roku.  

 
c) Število vpisnih mest in način študija: glej tabelo;  
 
d) Merila za prehod med študijskimi programi: 
  
Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v 
študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem 
študijskem programu. Študent, ki želi preiti na drugi magistrski študijski program, vloži 
prošnjo z dokazili o opravljenih obveznostih na dosedanjem magistrskem študiju in dokazilo 
o izpolnjevanju pogojev za vpis na magistrski študijski program. O prošnji za prehod odloča 
Komisija za študijske zadeve Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. 
 
Prepis v program predvideva možnost priznanja vsebin predhodno opravljenih izpitov 
predmetov, ki se morajo, skladno z Izpitnim pravilnikom EFUL, v 75% vsebinsko skladati z 
vsebino predmetov programa, na katerega se študent vpisuje oz. prepisuje. V kolikor gre za 
skladne vsebine vseh predmetov programa v predvidenem obsegu, se študentu lahko 
priznajo vsi opravljeni izpiti (90 ECTS kreditnih točk). Za študente iz sorodnih usmeritev, ki 
dosegajo zadostno število ECTS kreditnih točk, vendar se vsebine predmetov vsebinsko ne 
prekrivajo v predpisanem obsegu, Komisija za študijske zadeve določi predmete programa, 



ki jih mora študent opraviti za 1. in za 2. letnik. Za dokončanje programa mora napisati tudi 
magistrsko delo, ki se vrednoti s 30 ECTS kreditnimi točkami. Predmete omenjena Komisija 
določi glede na vsebino in obseg predhodno opravljenih obveznosti na podlagi potrjenih 
učnih načrtov ter potrdila o opravljenih izpitih.  
 
 

5.4 Management v športu 

 
a) Vpisni pogoji v magistrski študijski program 2. stopnje Management v športu 
V 1. letnik se lahko vpiše:  

 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 pred-bolonjski 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 (31 po ISCED), poslovne in upravne vede 
(34 po ISCED), izobraževanje učiteljev (športna vzgoja) (14 po ISCED), osebne 
storitve (81 po ISCED), pravo (38 po ISCED);  

 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 
Osnove gibanja v športu (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 Osnove gibanja v 
športu). 
 
b) Postopki in roki za prijavo na razpis ter izvedba vpisa: 
Kandidati za vpis morajo izpolniti elektronsko prijavo preko enotnega visokošolskega sistema 

eVŠ in jo ustrezno oddati na Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani. 

 

Prijavni roki: 

 

PRIJAVNI ROKI ZA SLOVENSKE DRŽAVLJANE TER TUJE DRŽAVLJANE IZ DRŽAV 

ČLANIC EVROPSKE UNIJE 

 PRVI PRIJAVNI ROK 

- Rok za oddajo prve prijave (eVŠ): 13. september 2019.  

- Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis (ustrezno potrdilo o 

diplomiranju, potrdilo o opravljenih izpitih): prvi naslednji delovni dan (ponedeljek, 

16. 9. 2019), do 12. ure oddano na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.  

 DRUGI PRIJAVNI ROK 

- Rok za oddajo druge prijave na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala 

nezapolnjena (eVŠ): 23. september 2019. 

- Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis (ustrezno potrdilo o 

diplomiranju, potrdilo o opravljenih izpitih): prvi naslednji delovni dan (torek, 24. 9. 

2019), do 12. ure oddano na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. 

 



- Izjemoma bo možna prijava in vpis na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala 

nezapolnjena po drugi prijavi, do zapolnitve razpisanih vpisnih mest, in sicer 

najkasneje do 30. septembra 2019, za vse, ki bodo na dan oddaje prijave že 

zaključili predhodni študij (diplomirali) in s prijavo oddali tudi ustrezno potrdilo o 

diplomiranju. 

 

PRIJAVNI ROKI ZA SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA IN TUJE 

DRŽAVLJANE IZ DRŽAV NEČLANIC EVROPSKE UNIJE 

 PRVI PRIJAVNI ROK 

- Rok za oddajo prve prijave (eVŠ): 28. junij 2019.  

- Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis (ustrezno potrdilo o 

diplomiranju, potrdilo o opravljenih izpitih): prvi naslednji delovni dan (ponedeljek,     

1. 7. 2019), do 12. ure oddano na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.  

 DRUGI PRIJAVNI ROK 

- Rok za oddajo druge prijave na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala 

nezapolnjena (eVŠ): 13. september 2019. 

- Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis (ustrezno potrdilo o 

diplomiranju, potrdilo o opravljenih izpitih): prvi naslednji delovni dan (ponedeljek,  

16. 9. 2019), do 12. ure oddano na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. 

 

Vpis za sprejete kandidate bo potekal v elektronski obliki po zaključenem razpisnem roku.  

 
c) Število vpisnih mest in način študija: glej tabelo;  
 
d) Merila za prehod med študijskimi programi: 
  
Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v 
študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem 
študijskem programu. Študent, ki želi preiti na drugi magistrski študijski program, vloži 
prošnjo z dokazili o opravljenih obveznostih na dosedanjem magistrskem študiju in dokazilo 
o izpolnjevanju pogojev za vpis na magistrski študijski program. O prošnji za prehod odloča 
Komisija za študijske zadeve Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. 
 
Prepis v program predvideva možnost priznanja vsebin predhodno opravljenih izpitov 
predmetov, ki se morajo, skladno z Izpitnim pravilnikom EFUL, v 75% vsebinsko skladati z 
vsebino predmetov programa, na katerega se študent vpisuje oz. prepisuje. V kolikor gre za 
skladne vsebine vseh predmetov programa v predvidenem obsegu, se študentu lahko 
priznajo vsi opravljeni izpiti (90 ECTS kreditnih točk). Za študente iz sorodnih usmeritev, ki 
dosegajo zadostno število ECTS kreditnih točk, vendar se vsebine predmetov vsebinsko ne 
prekrivajo v predpisanem obsegu, Komisija za študijske zadeve določi predmete programa, 
ki jih mora študent opraviti za 1. in za 2. letnik. Za dokončanje programa mora napisati tudi 
magistrsko delo, ki se vrednoti s 30 ECTS kreditnimi točkami. Predmete omenjena Komisija 
določi glede na vsebino in obseg predhodno opravljenih obveznosti na podlagi potrjenih 
učnih načrtov ter potrdila o opravljenih izpitih.  
  
Diplomanti ustreznih strokovnih področij s predhodno končano staro štiriletno univerzitetno 
izobrazbo, lahko skladno z merili za prehode študij nadaljujejo na programu Management v 
športu, opraviti morajo pet predmetov (en skupni obvezni predmet (Management v športu), 
en predmet tip 9, dva predmeta tip 10 ter en predmet tipa 9 ali tip 10 ali tip 11, ki ga študent 
še ni izbral) ter magistrsko delo. Vpišejo se neposredno v 2. letnik programa. 
 
 



5.5 Kvantitativne finance in aktuarstvo 

 
a) Vpisni pogoji v magistrski študijski program 2. stopnje Kvantitativne finance in 
aktuarstvo 
V 1. letnik se lahko vpiše:  

 kdor je končal študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij in 
dosegel najmanj 180 kreditnih točk po ECTS;  

 kdor je končal študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe z ustreznih 
strokovnih področij;  

 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 Mikroekonomija 1 (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 tisti, ki po Iscedovi klasifikaciji spadajo med 
družboslovne vede (31) Matematika in statistika (46) in tisti, ki po klasifikaciji Klasius spadajo 
med: Ekonomija (314), Fizika (440), Fizika in astronomija (441).  
 
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati/ke izbrani glede na povprečno oceno prve stopnje 
študija oz. dodiplomskega študija (100%). 
 
 
b) Postopki in roki za prijavo na razpis ter izvedba vpisa: 
Kandidati za vpis morajo izpolniti elektronsko prijavo preko enotnega visokošolskega sistema 

eVŠ in jo ustrezno oddati na Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani. 

 

Prijavni roki: 

 

PRIJAVNI ROKI ZA SLOVENSKE DRŽAVLJANE TER TUJE DRŽAVLJANE IZ DRŽAV 

ČLANIC EVROPSKE UNIJE 

 PRVI PRIJAVNI ROK 

- Rok za oddajo prve prijave (eVŠ): 13. september 2019.  

- Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis (ustrezno potrdilo o 

diplomiranju, potrdilo o opravljenih izpitih): prvi naslednji delovni dan (ponedeljek, 

16. 9. 2019), do 12. ure oddano na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.  

 DRUGI PRIJAVNI ROK 

- Rok za oddajo druge prijave na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala 

nezapolnjena (eVŠ): 23. september 2019. 

- Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis (ustrezno potrdilo o 

diplomiranju, potrdilo o opravljenih izpitih): prvi naslednji delovni dan (torek, 24. 9. 

2019), do 12. ure oddano na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. 

 

- Izjemoma bo možna prijava in vpis na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala 

nezapolnjena po drugi prijavi, do zapolnitve razpisanih vpisnih mest, in sicer 

najkasneje do 30. septembra 2019, za vse, ki bodo na dan oddaje prijave že 

zaključili predhodni študij (diplomirali) in s prijavo oddali tudi ustrezno potrdilo o 

diplomiranju. 

 



PRIJAVNI ROKI ZA SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA IN TUJE 

DRŽAVLJANE IZ DRŽAV NEČLANIC EVROPSKE UNIJE 

 PRVI PRIJAVNI ROK 

- Rok za oddajo prve prijave (eVŠ): 28. junij 2019.  

- Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis (ustrezno potrdilo o 

diplomiranju, potrdilo o opravljenih izpitih): prvi naslednji delovni dan (ponedeljek,     

1. 7. 2019), do 12. ure oddano na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.  

 DRUGI PRIJAVNI ROK 

- Rok za oddajo druge prijave na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala 

nezapolnjena (eVŠ): 13. september 2019. 

- Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis (ustrezno potrdilo o 

diplomiranju, potrdilo o opravljenih izpitih): prvi naslednji delovni dan (ponedeljek,  

16. 9. 2019), do 12. ure oddano na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. 

 

Vpis za sprejete kandidate bo potekal v elektronski obliki po zaključenem razpisnem roku.  

 
c) Število vpisnih mest in način študija: glej tabelo;   
 
d) Merila za prehod med študijskimi programi: 
  
Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v 
študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem 
študijskem programu. Študent, ki želi preiti na drugi magistrski študijski program, vloži 
prošnjo z dokazili o opravljenih obveznostih na dosedanjem magistrskem študiju in dokazilo 
o izpolnjevanju pogojev za vpis na magistrski študijski program. O prošnji za prehod odloča 
Komisija za študijske zadeve Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. 
 
Prepis v program predvideva možnost priznanja vsebin predhodno opravljenih izpitov 
predmetov, ki se morajo, skladno z Izpitnim pravilnikom EFUL, v 75% vsebinsko skladati z 
vsebino predmetov programa, na katerega se študent vpisuje oz. prepisuje. V kolikor gre za 
skladne vsebine vseh predmetov programa v predvidenem obsegu, se študentu lahko 
priznajo vsi opravljeni izpiti (90 ECTS kreditnih točk). Za študente iz sorodnih usmeritev, ki 
dosegajo zadostno število ECTS kreditnih točk, vendar se vsebine predmetov vsebinsko ne 
prekrivajo v predpisanem obsegu, Komisija za študijske zadeve določi predmete programa, 
ki jih mora študent opraviti za 1. in za 2. letnik. Za dokončanje programa mora napisati tudi 
magistrsko delo, ki se vrednoti s 30 ECTS kreditnimi točkami. Predmete omenjena Komisija 
določi glede na vsebino in obseg predhodno opravljenih obveznosti na podlagi potrjenih 
učnih načrtov ter potrdila o opravljenih izpitih.  
  
Diplomanti ekonomskih in poslovnih področij (usmeritev) s predhodno končano staro 
štiriletno univerzitetno izobrazbo, lahko skladno z merili za prehode študij nadaljujejo na 
programu, in sicer morajo za dokončanje opraviti štiri predmete (en predmet tipa 9, dva 
predmeta tipa 10 in en predmet tipa 11) in magistrsko delo. Vpišejo se neposredno v 2. letnik 
programa. 
 
 

5.6 Turistični management (EMTM – European Master in Tourism Management) 

 
a) Vpisni pogoji v skupni magistrski študijski program 2. stopnje Turistični 
management (EMTM – European Master in Tourism Management) 
 
V začetni letnik magistrskega študijskega programa Turistični management se lahko vpiše: 



 kdor je končal študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij (turizem, 
ekonomija, poslovodenje in organizacija, turistična geografija ali druga relevantna 
področja družbenih ved ali humanistike) in dosegel najmanj 180 kreditnih točk; 

 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). 

 
b) Postopki in roki za prijavo na razpis ter izvedba vpisa: Informacije za prijavo in vpis 
kandidati dobijo na EMTM Consortium Sectetariat, Faculty of Tourism, University of Girona, 
Španija: www.emtmmaster.net 
 
c) Število vpisnih mest in način študija: glej tabelo;  
 
d) Merila za prehod med študijskimi programi: 
  
Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v 
študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem 
študijskem programu. Študent, ki želi preiti na drugi magistrski študijski program, vloži 
prošnjo z dokazili o opravljenih obveznostih na dosedanjem magistrskem študiju in dokazilo 
o izpolnjevanju pogojev za vpis na magistrski študijski program. O prošnji za prehod odloča 
Komisija za študijske zadeve Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. 
 
Prepis v program predvideva možnost priznanja vsebin predhodno opravljenih izpitov 
predmetov, ki se morajo, skladno z Izpitnim pravilnikom EFUL, v 75% vsebinsko skladati z 
vsebino predmetov programa, na katerega se študent vpisuje oz. prepisuje. V kolikor gre za 
skladne vsebine vseh predmetov programa v predvidenem obsegu, se študentu lahko 
priznajo vsi opravljeni izpiti (90 ECTS kreditnih točk). Za študente iz sorodnih usmeritev, ki 
dosegajo zadostno število ECTS kreditnih točk, vendar se vsebine predmetov vsebinsko ne 
prekrivajo v predpisanem obsegu, Komisija za študijske zadeve določi predmete programa, 
ki jih mora študent opraviti za 1. in za 2. letnik. Za dokončanje programa mora napisati tudi 
magistrsko delo, ki se vrednoti s 30 ECTS kreditnimi točkami. Predmete omenjena Komisija 
določi glede na vsebino in obseg predhodno opravljenih obveznosti na podlagi potrjenih 
učnih načrtov ter potrdila o opravljenih izpitih.  
 

 

http://www.emtmmaster.net/


6. FAKULTETA ZA ARHITEKTURO 
Zoisova 12, 1000 Ljubljana 
Tel.: (01) 200-07-11 
Faks: (01) 425-74-14 
E-pošta: danijela.sinkovec@fa.uni-lj.si 
Več informacij na: www.fa.uni-lj.si  
Kontaktna oseba za kandidate: Danijela Šinkovec (danijela.sinkovec@fa.uni-lj.si, tel.: (01) 
200-07-80) 
 
 

Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Urbanizem 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji: 
 
V drugostopenjski magistrski študijski program Urbanizem se lahko vpiše: 
 
a)  Diplomant študija prve stopnje Urbanizem. 
b)  Diplomant študija prve stopnje drugih sorodnih študijev oz. strokovnih področij, če je 

pred vpisom v program opravil obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija 
(individualni premostitveni program v obliki diferencialnih izpitov), in obsegajo od 10 do 
60 kreditnih točk.  

c)  Diplomant dodiplomskega visokošolskega strokovnega študija s sorodnih področij 
(študijski programi sprejeti pred letom 2004):  
-  arhitektura, krajinska arhitektura, prostorsko načrtovanje.  

d)  Diplomant dodiplomskega visokošolskega strokovnega študija z drugih strokovnih 
področij (študijski programi sprejeti pred letom 2004), pri čemer se kandidatu določi 
individualni premostitveni program v obliki diferencialnih izpitov v obsegu od 10 do 60 
kreditnih točk po ECTS.  

e)  Diplomant, ki je končal enakovredno izobraževanje v tujini. 
 
Diferencialne izpite določi Študijska komisija UL FA individualno glede na različnost 
strokovnega področja. Kandidat jih lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za 
izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program. Pri 
določanju obveznosti individualnega premostitvenega programa Študijski odbor UL FA 
smiselno upošteva tudi dosežena znanja v praksi. 
 
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na: 

- povprečna ocena študija na prvi stopnji (60 %) 
- ocena pri diplomi ali drugi obliki zaključka študija (10 %) 
- izbirni izpit, pri katerem kandidat dokaže poznavanje in razgledanost na področju želene 

smeri študija (30 %). 
 
 
Prehod med študijskimi programi: 
S prehodom se razume prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v 
katerega se je vpisal, ter nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu, v 
katerem se vse ali del obveznosti, ki jih je študent že opravil v prvem študijskem programu, 
priznajo kot opravljene obveznosti drugega študijskega programa (Merila za prehode med 
študijskimi programi, Uradni list RS, št. 45/94, točka 1).  
 
Za prehod iz prejšnjega odstavka se ne šteje sprememba študijskega programa ali smeri 
zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu ali smeri.  
V magistrskem študijskem programu druge stopnje Urbanizem so predvideni prehodi:  

mailto:danijela.sinkovec@fa.uni-lj.si
http://www.fa.uni-lj.si/
mailto:katja.knez@fa.uni-lj.si


- iz magistrskih študijskih programov druge stopnje na UL s področja sorodnih študijskih 
programov (arhitektura, urbanistično načrtovanje, urbanistično oblikovanje) – ob vpisu se mu 
prizna 60 kreditnih točk,  
- za diplomante univerzitetnih študijskih programov s področja sorodnih študijskih programov, 
ki so bili sprejeti po letu 1994 (sorodni študijski programi: arhitektura, krajinska arhitektura, 
prostorsko načrtovanje, gradbeništvo, geografija, prostorska sociologija, ekonomija, 
psihologija).  
 
Skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja na UL FA lahko Študijski odbor 
UL FA študentu predpiše dodatne obveznosti (diferencialne izpite) in rok, do kdaj mora 
študent te obveznosti opraviti. Študijski odbor UL FA lahko takšnemu študentu tudi prizna del 
izpitov, ki jih je študent opravil na prvotnem študijskem programu in niso predvideni v novem 
študijskem programu druge stopnje Urbanizem na račun izbirnosti zunaj UL FA.  
 
Ob predložitvi ustreznih dokazil lahko Študijski odbor UL FA študentu prizna praktično 
usposabljanje. 
 
V 1. ali v 2. letnik novega študijskega programa Urbanizem na UL FA se lahko prepiše 
študent, če:  
- izpolnjuje pogoje za vpis v ta študijski program,  
- so na voljo prosta mesta in  
- je v celoti opravil študijske obveznosti v nižjem letniku na prvotnem programu.  
V 2. letnik magistrskega študijskega programa druge stopnje Urbanizem se lahko prepiše 
študent, če:  
- izpolnjuje pogoje za vpis v ta študijski program,  
- so na voljo prosta mesta,  
- je v celoti opravil študijske obveznosti v nižjem letniku na prvotnem programu in  
- če se obseg vsebin magistrskega študijskega programa druge stopnje Urbanizem od 
vsebin 1. letnika prvotnega študijskega programa ne razlikuje za več kot 30 kreditnih točk.  
Študijska komisija UL FA lahko predpiše študentu dodatne obveznosti (diferencialne izpite) 
do 40 kreditnih točk, ki jih mora opraviti do zaključka novega študija. 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni, izredni 
Število vpisnih mest: glej tabelo; študijski program se bo izvajal, če bo vanj vpisanih 
najmanj 10 kandidatov 
 
Rok za prijavo je do vključno torka, 3. septembra 2019. 
 

 



7. FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE 
Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana, 
Tel.: 01/ 580 51 00 
www.fdv.uni-lj.si 
Kontaktna oseba za kandidate: Tatjana Zajc (Tatjana.Zajc@fdv.uni-lj.si, tel.: 01 5805 122) 
 
 
Magistrski študijski programi 2. stopnje: 

 Družboslovna informatika 

 Evropske študije 

 Komunikologija 

 Kulturologija – kulturne in religijske študije 

 Mednarodni odnosi 

 Novinarske študije 

 Obramboslovje 

 Politologija – analiza politik in javna uprava 

 Politologija – politična teorija 

 Sociologija 

 Sociologija – upravljanje organizacij, človeških virov in znanja 

 Strateško tržno komuniciranje 
 
Fakulteta za družbene vede je kot članica UL vključena tudi v skupne magistrske študijske 
programe 

 Skupni študijski program druge stopnje Človekove pravice in demokratizacija  
 Skupni študijski program druge stopnje Primerjalni lokalni razvoj  

 
Trajanje študija: 1 leto 
Vpisni pogoji: 
 
V magistrske študijske programe: Kulturologija – kulturne in religijske študije, Strateško 
tržno komuniciranje, Politologija – analiza politik in javna uprava, Politologija – 
politična teorija, Sociologija, Sociologija – upravljanje organizacij, človeških virov in 
znanja se lahko vpiše, kdor je končal:  
 
a) študijski program najmanj prve stopnje s kateregakoli strokovnega področja ali 
enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini in je zbral 
240 kreditnih točk;  
 
b) študijski program najmanj prve stopnje s kateregakoli študijskega področja,  pridobljen po 
dosedanjih predpisih v RS ali tujini,  kjer je zbral 180 kreditnih točk,  če je pred vpisom opravil 
študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 60 kreditnih točk. Te 
obveznosti določi pristojni prodekan. 
 
 
V magistrski študijski program Družboslovna informatika se lahko vpiše, kdor je končal: 
 
a) študijski program najmanj prve stopnje s področij: družbenih ved, novinarstva in 
informiranja, poslovnih in upravnih ved, izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev, 
matematike in statistike, računalništva, humanističnih ved, prava, tehniških ved, proizvodne 
tehnologije, arhitekture in gradbeništva, zdravstva, socialnega dela ter varstva okolja ali 
enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini, in je zbral 
240 kreditnih točk;  
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b) študijski program najmanj prve stopnje s kateregakoli drugega strokovnega področja ali 
enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini, in je zbral 
240 kreditnih točk, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti s  strokovnega področja 
družboslovne informatike. Te obveznosti določi pristojni prodekan in obsegajo od 10 do 
največ 60 kreditnih točk; 
 
c) študijski program najmanj prve stopnje s kateregakoli študijskega področja,  pridobljen po 
dosedanjih predpisih v RS ali tujini,  kjer je zbral 180 kreditnih točk,  če je pred vpisom opravil 
študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 60 kreditnih točk. Te 
obveznosti določi pristojni prodekan. 
 
 
V magistrski študijski program Evropske študije se lahko vpiše, kdor je končal:  
 
a) študijski program najmanj prve stopnje s strokovnega področja Evropske študije ali 
Mednarodni odnosi ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v 
RS ali tujini in je zbral 240 kreditnih točk; 
 
b) študijski program najmanj prve stopnje s kateregakoli drugega strokovnega področja  ali 
enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini,in je zbral 
240 kreditnih točk, če  pred vpisom opravi študijske obveznosti s  strokovnega področja 
Mednarodni odnosi ali Evropske študije. Te obveznosti določi pristojni prodekan in obsegajo 
od 10 do največ 60 kreditnih točk; 
 
c)  študijski program najmanj prve stopnje s kateregakoli študijskega področja,  pridobljen po 
dosedanjih predpisih v RS ali tujini,  kjer je zbral 180 kreditnih točk,  če je pred vpisom opravil 
študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 60 kreditnih točk. Te 
obveznosti določi pristojni prodekan. 
 
 
V magistrski študijski program Komunikologija se lahko vpiše, kdor je končal: 
 
a) študijski program najmanj prve stopnje s področij družbenih ved, novinarstva in 
informiranja, prava ter humanističnih ved ali  enakovreden študijski program, pridobljen po 
dosedanjih predpisih v RS ali tujini, in je zbral 240 ECTS; 
 
b) študijski program najmanj prve stopnje iz drugih področij ali enakovreden študijski 
program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini in je zbral 240 ECTS, če opravi 
študijske obveznosti,  ki so bistvene za nadaljevanje študija. Te obveznosti določi pristojni 
prodekan in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk; 
 
c) študijski program najmanj prve stopnje s kateregakoli študijskega področja,  pridobljen po 
dosedanjih predpisih v RS ali tujini,  kjer je zbral 180 kreditnih točk,  če je pred vpisom opravil 
študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 60 kreditnih točk. Te 
obveznosti določi pristojni prodekan. 
 
 
V magistrski študijski program Mednarodni odnosi se lahko vpiše, kdor je končal: 
 
a) študijski program najmanj prve stopnje s strokovnega področja Evropske študije ali 
Mednarodni odnosi ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v 
RS ali tujini in je zbral 240 kreditnih točk; 
 
b) študijski program najmanj prve stopnje s kateregakoli drugega strokovnega področja  ali 
enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini in je zbral 



240 kreditnih točk, če  pred vpisom opravi študijske obveznosti  s  strokovnega področja 
Mednarodni  odnosi ali Evropske študije. Te obveznosti določi pristojni prodekan in obsegajo 
od 10 do največ 60 kreditnih točk; 
 
c) študijski program najmanj prve stopnje s kateregakoli študijskega področja, pridobljen po 
dosedanjih predpisih v RS ali tujini,  kjer je zbral 180 kreditnih točk,  če je pred vpisom opravil 
študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 60 kreditnih točk. Te 
obveznosti določi pristojni prodekan. 
 
 
V magistrski študijski program Novinarske študije se lahko vpiše, kdor je končal: 
 
a) študijski program prve stopnje s področij novinarstva in informiranja ter družbenih in 
humanističnih ved ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v 
RS ali tujini, in je zbral 240 kreditnih točk; 
 
b) študijski program prve stopnje iz drugih področij ali enakovreden študijski program, 
pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini, in je zbral 240 kreditnih točk, če opravi 
študijske obveznosti,  ki so bistvene za nadaljevanje študija.  Te obveznosti določi pristojni 
prodekan in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk; 
 
c) študijski program najmanj prve stopnje s kateregakoli študijskega področja,  pridobljen po 
dosedanjih predpisih v RS ali tujini,  kjer je zbral 180 kreditnih točk,  če je pred vpisom opravil 
študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 60 kreditnih točk. Te 
obveznosti določi pristojni prodekan. 
 
 
V magistrski študijski program Obramboslovje se lahko vpiše, kdor je končal: 
 
a) študijski program najmanj prve stopnje s področij: izobraževalne vede in izobraževanje 
učiteljev, humanistične vede, družbene vede, novinarstvo in informiranje  poslovne in 
upravne vede, pravo, socialno delo, varstvo okolja, varnost (vključno z vojaškimi 
akademijami) ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali 
tujini, in je zbral 240 kreditnih točk; 
 
b) študijski program najmanj prve stopnje iz drugih področij ali enakovreden študijski 
program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini in je zbral 240 kreditnih točk , če 
opravi študijske obveznosti,  ki so bistvene za nadaljevanje študija.  Te obveznosti določi 
pristojni prodekan in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk; 
 
c) študijski program najmanj prve stopnje s kateregakoli študijskega področja,  pridobljen po 
dosedanjih predpisih v RS ali tujini,  kjer je zbral 180 kreditnih točk,  če je pred vpisom opravil 
študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 60 kreditnih točk. Te 
obveznosti določi pristojni prodekan. 
 
 
V primeru omejitve vpisa, bodo posamezni elementi za izbiro vrednoteni na naslednji 
način:  
 
Pri programih: Družboslovna informatika  in  Komunikologija  
- uspeh pri študiju (povprečna ocena) – 50 % teže 
- ocena, dosežena na ustnem izbirnem izpitu pred strokovno komisijo področja, na katerega 
se kandidat vpisuje – 50 % teže. 
 



Evropske študije 
 Posamezni elementi za izbiro bodo vrednoteni na naslednji način: 
- uspeh pri študiju (povprečna ocena) – 50 % teže 
- ocena, dosežena na ustnem ali pisnem izbirnem izpitu s področij zgodovine EU, evropskih 
institucij  in evropskih ekonomskih integracij, pred strokovno komisijo, določeno s strani 
Katedre za mednarodne odnose - 50 % teže. 
 
Pri programih: Kulturologija – kulturne in religijske študije, Novinarske študije,  
Strateško tržno komuniciranje, Sociologija – upravljanje organizacij, človeških virov in 
znanja in Sociologija se bo v primeru omejitve vpisa pri izbiri kandidatov upošteval boljši 
uspeh pri dosedanjem študiju, in sicer: 
povprečna ocena izpitov pri dosedanjem študiju – 100 %. 
 
Mednarodni odnosi - merila za izbiro ob omejitvi vpisa. Posamezni elementi za izbiro 
bodo vrednoteni na naslednji način: 
- uspeh pri študiju (povprečna ocena) – 50 % teže 
- ocena, dosežena na ustnem ali pisnem izbirnem izpitu s področij Mednarodni odnosi, 
Mednarodni ekonomski odnosi in Politika mednarodnega prava, pred strokovno komisijo, 
določeno s strani Katedre za mednarodne odnose - 50 % teže. 
 
V primeru omejitve vpisa se pri programih: Obramboslovje, Politologija – analiza 
politik in javna uprava in Politologija - Politična teorija se pri izbiri kandidatov upošteva 
boljši uspeh pri dosedanjem študiju, in sicer: 
- povprečna ocena pri dosedanjem študiju – 100 %. 
Če je na predhodnem študiju predvideno diplomsko delo, se upošteva v povprečni oceni. 
 
 
Določita se dva roka za prijavo za vpis za državljane Republike Slovenije in EU. Prvi prijavni 
rok je 31. 5. 2019, drugi prijavni rok pa od 20. 8. 2019 do 13. 9. 2019 in sicer na programih, 
pri katerih bodo po prvem prijavnem roku še ostala prosta mesta (do zasedbe mest) in se 
bodo, skladno s prijavami v prvem prijavnem roku in minimumom za izvedbo, izvajali. 
 
Rok za pošiljanje prijav na razpisna mesta za tujce izven EU in Slovence brez slovenskega 
državljanstva je do 31. 5. 2019. 
 
Prijavljeni kandidati – državljani Republike Slovenije in EU, ki bodo oddajali prijavo v prvem 
prijavnem roku, morajo izpolnjevati pogoje za vpis najkasneje do 5. 7. 2019, v drugem 
prijavnem roku pa do 20. 9. 2019. 
 
Prijavljeni kandidati – tujci izven EU in Slovenci brez slovenskega državljanstva morajo 
izpolnjevati pogoje za vpis najkasneje do 5. 7. 2019. 
 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana  
Način študija: redni in izredni 
Število vpisnih mest: glej tabelo    
 



8. FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO 
Tržaška c. 25, 1000 Ljubljana, 
tel.: 01/4768 428 
Več informacij na: www.fe.uni-lj.si 
Kontaktni osebi za kandidate:  
Elektrotehnika: Marjana Rebernik (studij@fe.uni-lj.si, tel.: 01 4768 428) 
Uporabna statistika: Katarina Erjavec (studij@fe.uni-lj.si, tel.: 01 4768 209) 
 
 

Magistrska študijska programa 2. stopnje: 
 Elektrotehnika 

 Uporabna statistika 
 
 

I. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Elektrotehnika 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji: V 1. letnik magistrskega študijskega programa 2. stopnje Elektrotehnika se 
lahko vpiše: 
- kdor je dokončal dodiplomski univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program 1. 

stopnje v obsegu vsaj 180 ECTS s področja elektrotehnike ali sorodnih tehniških oziroma 
naravoslovno-matematičnih ved, 

- kdor je dokončal dodiplomski univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program 1. 
stopnje v obsegu vsaj 180 ECTS s področij, ki niso navedena v prejšnjem odstavku, če je 
pred vpisom v podiplomski študijski program 2. stopnje  Elektrotehnika opravil študijske 
obveznosti v obsegu 46 ECTS, ki so bistvene za nadaljevanje študija: Matematika I,  
Matematika II, Osnove elektrotehnike I, Osnove elektrotehnike II, Osnove programiranja in 
Meritve,  

- kdor je dokončal dodiplomski visokošolski strokovni študijski program s področja 
elektrotehnike ali sorodnih tehniških oziroma naravoslovno-matematičnih ved (pred 
sprejetjem Zakona o visokem šolstvu leta 2004), 

- kdor je dokončal visokošolski strokovni študijski program (pred sprejetjem Zakona o 
visokem šolstvu leta 2004) s področij, ki niso navedena v prejšnjem odstavku,  če je pred  
vpisom v podiplomski študijski program 2. stopnje Elektrotehnika opravil študijske 
obveznosti v obsegu 46 ECTS, ki so bistvene za nadaljevanje študija: Matematika I,  
Matematika II, Osnove elektrotehnike I, Osnove elektrotehnike II, Osnove programiranja in 
Meritve.  

 
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati za vpisna mesta izbrani glede na rezultate 
preizkusa znanja (izbirnega izpita), ki obsega vsebine s področja elektrotehnike. 
 
Merila za prehode med programi 
V skladu z veljavnimi Merili za prehode med študijskimi programi  se za prehod med 
študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v 
katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja na podiplomskem študijskem programu 
druge stopnje Elektrotehnika. Prehod je mogoč v skladu z veljavnimi Merili za prehode med 
študijskimi programi. 
   
Prehodi so možni med študijskimi programi: 
1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in 
2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po 
Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se 
nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.  

http://www.fe.uni-lj.si/
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Prošnje kandidatov za prehod na podiplomski študijski program druge stopnje Elektrotehnika 
bo reševala Študijska komisija Fakultete za elektrotehniko individualno in skladno s Statutom 
Univerze v Ljubljani. Komisija na osnovi študijskih obveznosti opredeli pogoje za 
nadaljevanje študija ter letnik, v katerega se kandidat lahko vpiše, in o tem izda sklep.  Na 
podlagi utemeljenega predloga Študijske komisije Fakultete za elektrotehniko bo o vlogah 
sklepal Senat Fakultete za elektrotehniko. 
 
Kandidat mora pri prehodu z drugega študijskega programa priložiti potrdilo o opravljenih 
študijskih obveznostih na študiju, na katerega je bil vpisan, veljavne učne načrte za predmete 
in druge vsebine, pri katerih je opravil študijske obveznosti in dokazilo o izpolnjevanju vpisnih 
pogojev v skladu z Zakonom o visokem šolstvu in vpisnimi pogoji, navedenimi v 
podiplomskem študijskem programu druge stopnje Elektrotehnika. 
 
Rok za prijavo kandidatov je do 27. avgusta 2019. Kandidati oddajo elektronsko prijavo 
preko sistema eVŠ, podpisane pisne prijave z dokazili sprejema UL Fakulteta za 
elektrotehniko. 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni  
                         izredni za smer Napredni elektroenergetski sistemi 
 
Število vpisnih mest: glej tabelo; 
Redni študij se razpisuje za celoten študijski program Elektrotehnika, razen smeri Napredni 
elektroenergetski sistemi, ki se bo izvajala kot izredni študij v angleškem jeziku. Na vsako od 
smeri študijskega programa druge stopnje Elektrotehnika, redni študij, se v študijskem letu 
2019/20 lahko vpiše največ 28 študentov. 
Podiplomski študijski program druge stopnje Elektrotehnika se bo izvajal, če bo vanj vpisanih 
najmanj 20 kandidatov. 
Smer Napredni elektroenergetski sistemi se bo izvajala kot izredni študij v angleškem jeziku, 
če bo na smer vpisanih najmanj 8 študentov. 
 
 

II. Interdisciplinarni magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Uporabna statistika 

 
Izvajalke: UL Fakulteta za elektrotehniko, UL Biotehniška fakulteta, UL Ekonomska 
fakulteta, UL Fakulteta za družbene vede, UL Medicinska fakulteta, UL Fakulteta za 
matematiko in fiziko, UL Fakulteta za računalništvo in informatiko 
 

Trajanje študija: 2 leti 
 
Vpisni pogoji:  
Na magistrski drugostopenjski študij Uporabna statistika se lahko vpiše, kdor je zaključil 
študijski program vsaj prve stopnje s katerega koli strokovnega področja.  
 
Na drugostopenjski študij Uporabna statistika se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. 
Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja 
tujega izobraževanja za nadajevanje izobraževanja skladno s Statutom UL. 
 
 
Merila za izbiro ob omejitvi vpisa:  
Izbor kandidatov bo temeljil na uspehu študija prve stopnje. 
 



V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis v magistrske študijske programe 
upošteva povprečna ocena na študijskem programu prve stopnje, dosedanjem 
univerzitetnem študijskem programu ali specializaciji (brez diplomskega oz. magistrskega 
dela). Pri razvrščanju kandidatov za vpis splošna povprečna ocena prinaša 100% točk. 
 
V primeru omejitve vpisa bodo izbrani kandidati z večjim skupnim številom zbranih točk. 
 
Merila za prehode med programi 
V skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (Ur.l. RS, št.95/2010)  se za prehod 
med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem 
programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja na študijskem programu 
druge stopnje Uporabna statistika. Prehod je mogoč iz: 

 študijskih programov druge stopnje; 

 univerzitetnih študijskih programov po starem programu. 
Kandidat mora pri prehodu z drugega študijskega programa priložiti potrdilo o opravljenih 
študijskih obveznostih na študiju, na katerega je bil vpisan, in veljavne učne načrte za 
predmete in druge vsebine, pri katerih je opravil študijske obveznosti.  Prošnje kandidatov za 
prehod na magistrski program Uporabna statistika bo individualno obravnaval programski 
svet študijskega programa v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani in za vsakega kandidata 
posebej določil obveznosti, ki jih mora opraviti pred vpisom ob prehodu v nov program, in 
opredelil letnik, v katerega lahko kandidat prehaja oziroma vsebine, ki se mu priznajo. 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: glej tabelo 
 
Število vpisnih mest: glej tabelo; študijski program se bo izvajal, če bo vanj vpisanih 
najmanj 5 kandidatov 
 
Rok za prijavo kandidatov je do 27. avgusta 2019. Kandidati oddajo elektronsko prijavo 
preko sistema eVŠ, podpisane pisne prijave z dokazili sprejema UL Fakulteta za 
elektrotehniko. 
 

 

 

 
  

 



9. FAKULTETA ZA FARMACIJO 
Aškerčeva c. 7, 1000 Ljubljana, 
tel.: 01/4769 500 
Več informacij na: www.ffa.uni-lj.si 
Kontaktna oseba za kandidate: Tanja Kadunc (tanja.kadunc@ffa.uni-lj.si, tel.: 47 69 506)  
 
 

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 Industrijska farmacija se lahko vpiše, kdor je 
končal:  
 
a) prvostopenjski študijski program s področij biokemija, biologija, biotehnologija, kemija, 
kemijsko inženirstvo, kemijska tehnologija, kozmetologija, laboratorijska biomedicina, 
mikrobiologija in živilska tehnologija v obsegu 180 ECTS. 
 
b) prvostopenjski študijski program ostalih področij: 
Diplomantom prvostopenjskih študijskih programov ostalih področij se vstopni pogoji določijo 
na osnovi zaključenega programa in jih potrdi Komisija za študijsko področje Fakultete za 
farmacijo na osnovi predloga koordinatorja magistrskega študijskega programa Industrijska 
farmacija (od 30 do 60 ECTS). 
 
Vsi kandidati morajo pri prijavi izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na 
skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom. 
 
Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so: 
- potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo, 
- spričevalo o zaključeni osnovni šoli v RS ali zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim učnim 
jezikom, 
- maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega 
strokovnega izobraževanja s katerega je razviden opravljen predmet Slovenski jezik, 
- spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem 
izobraževanju ali o zaključenem tujem strednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim 
jezikom, 
- diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v RS v študijskem programu, in 
potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku. 
 
V primeru omejitve vpisa bodo: 
 
kandidati iz točke a) izbrani glede na: 
- povprečna ocena izpitov in vaj: 90 %, 
- ocena diplomskega izpita: 10 %. 
 
kandidati iz točke b) izbrani glede na: 
- povprečna ocena izpitov in vaj: 70 %, 
- ocena diplomskega izpita: 10 %, 

http://www.ffa.uni-lj.si/
mailto:tanja.kadunc@ffa.uni-lj.si


- ocena dodatnih obveznosti: 20 %. 
 
Pogoji veljajo tudi za kandidate, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini.  
 
Kraj izvajanja: Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani 
Način študija: redni 
Število vpisnih mest: glej tabelo, študijski program se bo izvajal, če bo vpisanih najmanj 15 
študentov.  
 
Nadaljevanje študija po merilih za prehode: 
Možni so prehodi diplomantov nebolonjskih univerzitetnih študijskih programov 
naravoslovnih, tehniških, biotehniških, medicinskih in ostalih usmeritev na magistrski študijski 
program Industrijska farmacija, če izpolnjujejo pogoje za vpis. Po vpisu Komisija za študijsko 
področje Fakultete za farmacijo odloča o obveznostih, ki se iz dokončanega študija lahko 
priznajo. Prehodi so možni tudi iz drugih bolonjskih magistrskih programov enakih področij, 
kot so predvideni za vstop v program in trajajo najmanj dve leti. Po vpisu Komisija za 
študijsko področje Fakultete za farmacijo odloča o priznanju že opravljenih obveznostih na 
drugih fakultetah oz. določi letnik, v katerega se študent lahko vpiše.  

 
 
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, sprejet pred 11. 6. 2004  
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.  

 
Vsi kandidati morajo pri prijavi izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na 
skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom. 
 
Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so: 
- potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo, 
- spričevalo o zaključeni osnovni šoli v RS ali zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim učnim 
jezikom, 
- maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega 
strokovnega izobraževanja s katerega je razviden opravljen predmet Slovenski jezik, 
- spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem 
izobraževanju ali o zaključenem tujem strednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim 
jezikom, 



- diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v RS v študijskem programu, in 
potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku. 
 
Pogoji veljajo tudi za kandidate, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini. 
 
V primeru omejitve vpisa bodo: 
kandidati iz točke a), če so zaključili univerzitetni študijski program Laboratorijska 
biomedicina, izbrani glede na: 
- povprečna ocena izpitov in vaj: 100 %, 
 
kandidati iz točke a), če so zaključili univerzitetni študijski program Biokemija, izbrani glede 
na: 
- povprečna ocena izpitov in vaj: 90 %, 
- ocena diplomskega izpita: 10 %. 
 
kandidati iz točke b) izbrani glede na: 
- povprečna ocena izpitov in vaj: 90 %, 
- ocena diplomskega izpita: 10 %. 
 
kandidati iz točke c) izbrani glede na: 
- povprečna ocena izpitov in vaj: 70 %, 
- ocena diplomskega izpita: 10 %, 
- ocena dodatnih obveznosti: 20 % 
 
Kraj izvajanja: Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani 
Način študija: redni  
Število vpisnih mest: glej tabelo, študijski program se bo izvajal, če bo vpisanih najmanj 15 
študentov.  
 
Nadaljevanje študija po merilih za prehode: 
Možen je prehod v 2. letnik iz študijskega programa laboratorijska biomedicina ali sorodnega 
programa z druge univerze, pod pogojem, da izpolnjuje pogoje za vpis v višji letnik po 
študijskem programu, v katerem je vpisan. Nadaljevanje študija mu odobri Senat Fakultete 
za farmacijo na predlog Komisije za študijsko področje, ki mu določi eventualne diferencialne 
izpite ali druge obveznosti. Študent enovitega magistrskega študijskega programa farmacija 
se lahko v primeru, da je na tem programu opravil študijske obveznosti v obsegu najmanj 
180 KT, prepiše v ustrezen letnik magistrskega programa laboratorijska biomedicina. 
Komisija za študijsko področje študentu predpiše vsebinsko manjkajoče obveznosti v višini 
10 do največ 60 ECTS.  

 



10. FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO 
Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana, 
tel.: 01/476 85 00 
Več informacij na: www.fgg.uni-lj.si 
Kontaktna oseba za kandidate: Iztok Lovišček (iztok.loviscek@fgg.uni-lj.si), 
tel.: (01) 476 85 35 
 
 

Magistrski študijski programi 2. stopnje: 
 Geodezija in geoinformatika 

 Gradbeništvo 

 Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 

 Stavbarstvo 
 Prostorsko načrtovanje  

 
 
I. Magistrski študijski program 2. stopnje: 

 Geodezija in geoinformatika 
 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
V drugostopenjski magistrski študijski program Geodezija in geoinformatika se lahko vpiše, 
kdor je zaključil: 
 
a) univerzitetni študijski program prve stopnje Geodezija in geoinformatika;  
b) visokošolski študijski program prve stopnje Tehnično upravljanje nepremičnin in kot 

diferencialne izpite opravi predmete univerzitetnega študija prve stopnje Geodezija in 
geoinformatika: Matematika 2, Fizika in Višjageodezija v skupnem obsegu 20 kreditnih 
točk; diferencialne izpite lahko opravi kot izbirne predmete v času prvostopenjskega 
študija ali v dodatnem premostitvenem letu; 

c) visokošolski strokovni študij Geodezija pred uvedbo bolonjskih študijskih programov; 
d) univerzitetni študijski program prve stopnje drugih študijev, pri čemer se mu 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;  

e) visokošolski študijski program prve stopnje drugih sorodnih (tehničnih in geoznanosti) 
študijev, pri čemer se mu 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;  

f) visokošolski strokovni študij drugih sorodnih (tehničnih in geoznanosti) študijev pred 
uvedbo bolonjskih študijskih programov, pri čemer se mu določi individualni 
premostitveni program v obsegu od 10 do 60 kreditnih točk po ECTS. Obveznosti se 
določijo glede na različnost strokovnega področja ter morebitne izkušnje kandidata iz 
prakse, ki jih je kandidat opravil pred vpisom v magistrski študij.  

 
V primeru omejitve vpisa bo pogoj povprečna ocena študija na dodiplomski oz. prvi stopnji 
(100 %). 
 
Merila za prehode med študijskimi programi 
Za prehod med programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem 
programu, v katerega je bil vpisan (prvi program) in nadaljevanje izobraževanja v 
Magistrskem študijskem programu druge stopnje Geodezija in geoinformatika (drugi 

http://www.fgg.uni-lj.si/
mailto:iztok.loviscek@fgg.uni-lj.si


program), v katerem se lahko del študijskih obveznosti, ki jih je študent že opravil v prvem 
študijskem programu, priznajo kot opravljene.  
 
Prehodi so možni iz študijskih programov druge stopnje in do prenehanja izvajanja tudi iz 
dodiplomskih univerzitetnih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004, ki ob zaključku 
študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in med katerimi se lahko po kriterijih za 
priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se 
nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Glede na obseg priznanih 
obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se lahko študent 
vpiše v isti ali višji letnik v drugem študijskem programu. Študenti, ki prehajajo, morajo 
izpolnjevati pogoje za vpis v drugi študijski program. 
 
Prošnje kandidatov za prehod v Magistrski študijski program druge stopnje Geodezija in 
geoinformatika in obseg priznanih študijskih obveznosti v študijskem programu bo 
individualno obravnaval Študijski odbor Oddelka za geodezijo. Če je kandidatu v postopku 
priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v 
višji letnik Magistrskega študijskega programa druge stopnje Geodezija in geoinformatika, se 
kandidatu dovoli vpis v višji (drugi) letnik na Magistrski študijski program druge stopnje 
Geodezija in geoinformatika. 
 
Kraj izvajanja: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani 
Način študija: redni  
Število vpisnih mest: glej tabelo;  
 
 
II. Magistrski študijski program 2. stopnje: 

 Gradbeništvo 
- Gradbene konstrukcije 
- Nizke gradnje 
- Geotehnika - hidrotehnika 
- Informacijsko modeliranje zgradb - BIM A+ 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
V drugostopenjski magistrski študijski program Gradbeništvo se lahko vpiše, kdor je zaključil: 
 
a) študijski program prve stopnje gradbeništva, ki obsega celotno vsebinsko področje 

gradbeništva, 
b) študijski program prve stopnje s področja operativnega gradbeništva, prometa ali 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. 

 
Obveznosti individualnega premostitvenega programa določi Študijski odbor Oddelka za 
gradbeništvo UL FGG glede na manjkajoča znanja kandidata, ki jih ni pridobil pri predhodnem 
izobraževanju. To velja tudi za vpis študenta iz drugih visokošolskih zavodov v Sloveniji, EU in 
drugod.  
 
V primeru omejitve vpisa bo pogoj ocena študija na I. stopnji. 



 
Merila za prehode med študijskimi programi 
Za prehod med programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem 
programu, v katerega je bil vpisan (prvi program) in nadaljevanje izobraževanja v 
Magistrskem študijskem programu druge stopnje Gradbeništvo (drugi program), v katerem 
se lahko del študijskih obveznosti, ki jih je študent že opravil v prvem študijskem programu, 
priznajo kot opravljene.  
 
Prehodi so možni iz študijskih programov druge stopnje in do prenehanja izvajanja tudi iz 
dodiplomskih univerzitetnih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004, ki ob zaključku 
študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in med katerimi se lahko po kriterijih za 
priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se 
nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Glede na obseg priznanih 
obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se lahko študent 
vpiše v isti ali višji letnik v drugem študijskem programu. Študenti, ki prehajajo, morajo 
izpolnjevati pogoje za vpis v drugi študijski program. 
 
Prošnje kandidatov za prehod v Magistrski študijski program druge stopnje Gradbeništvo in 
obseg priznanih študijskih obveznosti v študijskem programu bo individualno obravnaval 
Študijski odbor Oddelka za gradbeništvo. Če je kandidatu v postopku priznavanja zaradi 
prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik 
Magistrskega študijskega programa druge stopnje Gradbeništvo, se kandidatu dovoli vpis v 
višji (drugi) letnik na Magistrski študijski program druge stopnje Gradbeništvo. 
 
Kraj izvajanja: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani 
Način študija: redni  
Število vpisnih mest: glej tabelo;  
 
 

III. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Vodarstvo in okoljsko inženirstvo  

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
V drugostopenjski magistrski študijski program Vodarstvo in okoljsko inženirstvo se lahko 
vpiše, kdor je zaključil: 
 
a) študijski program prve stopnje s področja gradbeništva; 
b) študijski program prve stopnje drugih strokovnih področij (npr. tehničnih, biotehničnih), 

če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje 
študija v obsegu 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, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v 
magistrski študij Vodarstvo in okoljsko inženirstvo. 

 
Obveznosti individualnega premostitvenega programa določi Študijski odbor Oddelka za 
okoljsko gradbeništvo UL FGG glede na manjkajoča znanja kandidata, ki jih ni pridobil pri 
predhodnem izobraževanju. To velja tudi za vpis študenta iz drugih visokošolskih zavodov v 
Sloveniji, EU in drugod.  
 
V primeru omejitve vpisa bo pogoj povprečna ocena študija na dodiplomski oz. prvi stopnji 
(100 %). 
 
Merila za prehode med študijskimi programi 



Za prehod med programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem 
programu, v katerega je bil vpisan (prvi program) in nadaljevanje izobraževanja v 
Magistrskem študijskem programu druge stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo (drugi 
program), v katerem se lahko del študijskih obveznosti, ki jih je študent že opravil v prvem 
študijskem programu, priznajo kot opravljene.  
 
Prehodi so možni iz študijskih programov druge stopnje in do prenehanja izvajanja tudi iz 
dodiplomskih univerzitetnih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004, ki ob zaključku 
študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in med katerimi se lahko po kriterijih za 
priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se 
nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Glede na obseg priznanih 
obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se lahko študent 
vpiše v isti ali višji letnik v drugem študijskem programu. Študenti, ki prehajajo, morajo 
izpolnjevati pogoje za vpis v drugi študijski program. 
 
Prošnje kandidatov za prehod v Magistrski študijski program druge stopnje Vodarstvo in 
okoljsko inženirstvo in obseg priznanih študijskih obveznosti v študijskem programu bo 
individualno obravnaval Študijski odbor Oddelka za okoljsko gradbeništvo. Če je kandidatu v 
postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj 
za vpis v višji letnik Magistrskega študijskega programa druge stopnje Vodarstvo in okoljsko 
inženirstvo, se kandidatu dovoli vpis v višji (drugi) letnik na Magistrski študijski program 
druge stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo. 
 
Kraj izvajanja: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani 
Način študija: redni  
Število vpisnih mest: glej tabelo 
 
 

IV. Magistrski študijski program 2. stopnje: 

 Stavbarstvo 
 

Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
V drugostopenjski magistrski študijski program Stavbarstvo se lahko vpiše, kdor je zaključil: 
 

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 
kreditnih točk po ECTS (obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega 
področja, opravijo pa se lahko med študijem na prvi stopnji, v programih za 

izpopolnjevanje ali z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v magistrski 

študij; 
c) visokošolski strokovni študijski program Gradbeništvo, pred uvedbo bolonjskih  

programov;    
d) visokošolski strokovni študijski program po starem programu drugih strokovnih 

področij, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za 
nadaljevanje študija v obsegu 10 do 60 kreditnih točk po ECTS (opravijo pa se lahko 
med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem 
izpitov pred vpisom v magistrski študij. 

 
Obveznosti individualnega premostitvenega programa določi Študijski odbor Oddelka za 
gradbeništvo UL FGG glede na manjkajoča znanja kandidata, ki jih ni pridobil pri predhodnem 
izobraževanju. To velja tudi za vpis študenta iz drugih visokošolskih zavodov v Sloveniji, EU in 
drugod.  



 
V primeru omejitve vpisa bo pogoj ocena študija na I. stopnji. 
 
 
Merila za prehode med študijskimi programi 
Za prehod med programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem 
programu, v katerega je bil vpisan (prvi program) in nadaljevanje izobraževanja v 
Magistrskem študijskem programu druge stopnje Stavbarstvo (drugi program), v katerem se 
lahko del študijskih obveznosti, ki jih je študent že opravil v prvem študijskem programu, 
priznajo kot opravljene.  
 
Prehodi so možni iz študijskih programov druge stopnje in do prenehanja izvajanja tudi iz 
dodiplomskih univerzitetnih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004, ki ob zaključku 
študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in med katerimi se lahko po kriterijih za 
priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se 
nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Glede na obseg priznanih 
obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se lahko študent 
vpiše v isti ali višji letnik v drugem študijskem programu. Študenti, ki prehajajo, morajo 
izpolnjevati pogoje za vpis v drugi študijski program. 
 
Prošnje kandidatov za prehod v Magistrski študijski program druge stopnje Stavbarstvo in 
obseg priznanih študijskih obveznosti v študijskem programu bo individualno obravnaval 
Študijski odbor Oddelka za geodezijo. Če je kandidatu v postopku priznavanja zaradi 
prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik 
Magistrskega študijskega programa druge stopnje Stavbarstvo, se kandidatu dovoli vpis v 
višji (drugi) letnik na Magistrski študijski program druge stopnje Stavbarstvo.  
 
Kraj izvajanja: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani 
Način študija: redni  
Število vpisnih mest: glej tabelo;  
 
 

V. 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 študija prve stopnje študijev s področja proučevanja in urejanja prostora;  
b) diplomant visokošolskega strokovnega študija pred uvedbo bolonjske reforme s 

področja proučevanja in urejanja prostora;  
c) diplomant študijskih programov prve stopnje študijev s sorodnih področij, če je pred 

vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, ki obsegajo 
vsebine iz prostorskega načrtovanja, statistike in uporabe GIS orodij. Morebitne 
manjkajoče vsebine se določijo glede na različnost strokovnega področja v obliki 
diferencialnih izpitov v obsegu od 10 do 60 kreditnih točk po ECTS. Kandidat jih lahko 
opravi med študijem na prvi stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom na magistrski 
študij Prostorsko načrtovanje;  

d) diplomant visokošolskega strokovnega študija pred uvedbo bolonjske reforme s 
sorodnih področij, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za 
nadaljevanje študija, ki obsegajo vsebine iz prostorskega načrtovanja, statistike in 
uporabe GIS orodij. Morebitne manjkajoče vsebine se določijo glede na različnost 
strokovnega področja v obliki diferencialnih izpitov v obsegu od 10 do 60 kreditnih točk 
po ECTS. Kandidat jih lahko opravi med študijem na prvi stopnji ali z opravljanjem 



izpitov pred vpisom na magistrski študij Prostorsko načrtovanje. Pogoje za vpis 
izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini. Morebitne manjkajoče 
vsebine kandidatom iz točk c) in d) individualno določi Študijski odbor oddelka za 
geodezijo. Upošteva se tudi dosežena znanja v praksi, vendar največ do 40 % 
obveznosti.  

 
V primeru omejitve vpisa bo pogoj povprečna ocena študija na dodiplomski oz. prvi stopnji 
(100 %). 
 
Merila za prehode med študijskimi programi 
Za prehod med programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem 
programu, v katerega je bil vpisan (prvi program) in nadaljevanje izobraževanja v 
Magistrskem študijskem programu druge stopnje Prostorsko načrtovanje (drugi program), v 
katerem se lahko del študijskih obveznosti, ki jih je študent že opravil v prvem študijskem 
programu, priznajo kot opravljene.  
 
Prehodi so možni iz študijskih programov druge stopnje in do prenehanja izvajanja tudi iz 
dodiplomskih univerzitetnih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004, ki ob zaključku 
študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in med katerimi se lahko po kriterijih za 
priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se 
nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Glede na obseg priznanih 
obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se lahko študent 
vpiše v isti ali višji letnik v drugem študijskem programu. Študenti, ki prehajajo, morajo 
izpolnjevati pogoje za vpis v drugi študijski program. 
 
Prošnje kandidatov za prehod v Magistrski študijski program druge stopnje Prostorsko 
načrtovanje in obseg priznanih študijskih obveznosti v študijskem programu bo individualno 
obravnaval Študijski odbor Oddelka za geodezijo. Če je kandidatu v postopku priznavanja 
zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik 
Magistrskega študijskega programa druge stopnje Prostorsko načrtovanje, se kandidatu 
dovoli vpis v višji (drugi) letnik na Magistrski študijski program druge stopnje Prostorsko 
načrtovanje.  
 
Kraj izvajanja: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani 
Način študija: redni 
Število vpisnih mest: glej tabelo;  
 
 
Rok za prijavo za vse študijske programe je do roka, ki je naveden v skupnih določbah 
razpisa za vpis. 
 



11. FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO 
Večna pot 113, 1000 Ljubljana, 
tel.: 01/4798 400 
Več informacij na: www.fkkt.uni-lj.si 
Kontaktna oseba za kandidate: Stojka Oman Vučkovska (Stojka.Oman@fkkt.uni-lj.si,  tel.:01 
4798 420), Maja Lamovšek (maja.lamovsek@fkkt.uni-lj.si, tel.:01 4798 423)  
 
 

Magistrski študijski programi 2. stopnje: 
 Tehniška varnost 

 Kemija 

 Kemijsko izobraževanje 

 Biokemija 

 Kemijsko inženirstvo 
 
 

I. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Tehniška varnost 

 
Trajanje študija: 2 leti 
 

Vpisni pogoji:  
 
V magistrski študijski program 2. stopnje Tehniška varnost se lahko vpiše, kdor je končal: 
a) študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, s 
strokovnih področij: varnost, tehniške vede, vede o živi naravi in vede o neživi naravi ali 
enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini; 
b) študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z 
drugih strokovnih področij ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih 
predpisih v RS ali tujini, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za 
nadaljevanje študija. Te obveznosti določi komisija UL FKKT, pristojna za magistrski študij in 
obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk. 
 
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na doseženo povprečno oceno 
prvostopenjskega študija. Za kandidate, ki izpolnjujejo pogoje za vpis po točki b), se 
upošteva povprečna ocena prvostopenjskega študija 75 % in povprečna ocena zahtevanih 
opravljenih študijskih obveznosti pod točko b) 25 %.  

Prehodi med študijskimi programi 

Prehodi med univerzitetnimi študijskimi programi druge stopnje  

Magistrski študijski program 2. stopnje Tehniška varnost je odprt za študente drugih 
primerljivih magistrskih študijskih programov 2. stopnje in diplomante univerzitetnih študijskih 
programov, ki so bili sprejeti do 11.6.2004, zato se lahko v program vključijo študenti, ki so 
se usposabljali na drugih ustreznih študijskih programih.   

Prehod študentov iz drugih magistrskih študijskih programov 2. stopnje in diplomantov 
univerzitetnih študijskih programov, ki so bili sprejeti do 11.6.2004 v 2. letnik magistrskega 
študijskega programa druge stopnje Tehniška varnost je mogoč, če je kandidatu pri vpisu v 
ta študijski program mogoče priznati vsaj polovico obveznosti, ki jih je opravil na prvem 
študijskem programu.  

http://www.fkkt.uni-lj.si/
mailto:Stojka.Oman@fkkt.uni-lj.si
mailto:Olga.Skopec@fkkt.uni-lj.si


Študent, ki želi preiti na študijski program 2. stopnje Tehniška varnost, vloži prošnjo z dokazili 
o opravljenih obveznostih na dosedanjem študiju in dokazilo o izpolnjevanju pogojev za vpis 
na magistrski študijski program 2. stopnje Tehniška varnost. V 2. letnik se študent vključi, če 
izpolnjuje prehodne pogoje po tem programu, pri čemer mora opraviti vse tiste izpite, ki so 
specifični za ta program.  

O prehodih med programi odloča Senat Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo ali organ, 
ki ga določi Senat fakultete. 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
 
 

II. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Kemija 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
V drugostopenjski študijski program Kemija se lahko vpiše, kdor je končal:  
a) študijski program prve stopnje s strokovnega področja kemija; 
b) študijski program prve stopnje s strokovnega področja biokemija ali kemijsko inženirstvo 

in ob vpisu v prvi letnik s soglasjem mentorja raziskovalnega dela in vodja študija izbere 
med predmeti iz prve stopnje študijskega programa Kemija tri predmete v obsegu 15 
ECTS; 

c) 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 30 ECTS iz 
predmetov prve stopnje študijskega programa Kemija. Predmete na prošnjo kandidata 
določi študijska komisija UL FKKT;  

d) visokošolski strokovni program, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske 
obveznosti v obsegu 30 ECTS iz predmetov prve stopnje študijskega programa Kemija. 
Predmete na prošnjo kandidata določi študijska komisija UL FKKT. 

 
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na doseženo povprečno oceno 
prvostopenjskega študija. Za kandidate, ki izpolnjujejo pogoje za vpis po točkah c) in d), se 
upošteva povprečna ocena prvostopenjskega študija 75% in povprečna ocena zahtevanih 
opravljenih študijskih obveznosti pod točkama c) in d) 25%. 

Prehodi med študijskimi programi 
 
Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v 
študijskem programu, v katerega se je vpisal in nadaljevanje izobraževanja v novem 
študijskem programu. Za  prehod se ne šteje sprememba študijskega programa ali smeri 
zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu ali smeri. Za prehod med 
študijskimi programi se ne šteje vpis v začetni letnik novega študijskega programa.  
Magistrski študijski program 2. stopnje Kemija je odprt za študente drugih primerljivih 
magistrskih študijskih programov 2. stopnje in diplomante univerzitetnih študijskih 
programov, ki so bili sprejeti do 11. 6. 2004, zato se lahko v program vključijo študenti, ki so 
se usposabljali na drugih ustreznih študijskih programih. 
 
Prehod študentov iz drugih magistrskih študijskih programov 2. stopnje in diplomantov 
univerzitetnih študijskih programov, ki so bili sprejeti do 11.6.2004 v 2. letnik magistrskega 
študijskega programa druge stopnje Kemija je mogoč, če je kandidatu pri vpisu v ta študijski 



program mogoče priznati vsaj polovico obveznosti, ki jih je opravil na prvem študijskem 
programu.  
 
Študent, ki želi preiti na študijski program 2. stopnje Kemija, vloži prošnjo z dokazili o 
opravljenih obveznostih na dosedanjem študiju in dokazilo o izpolnjevanju pogojev za vpis na 
magistrski študijski program 2. stopnje Kemija. V 2. letnik se študent vključi, če izpolnjuje 
prehodne pogoje po tem programu, pri čemer mora opraviti vse tiste izpite, ki so specifični za 
ta program.  
 
O prehodih med programi odloča Senat Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo ali organ, 
ki ga določi Senat fakultete. 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni 
Število vpisnih mest: glej tabelo  
 
 

III. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Kemijsko izobraževanje 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
V magistrski študijski program Kemijsko izobraževanje se lahko vpiše, kdor je končal: 
 

a) študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, s 
strokovnih področij Kemija ali Biokemija ali enakovreden študijski program, pridobljen po 
dosedanjih predpisih v RS ali tujini; 
 
b) študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z 
drugih strokovnih področij ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih 
predpisih v RS ali tujini, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za 
nadaljevanje študija. Te obveznosti določi komisija UL FKKT, pristojna za magistrski 
študij, in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk. 

 
Če število prijavljenih kandidatov presega število vpisnih mest, je merilo za izbor 
kandidatov: 
Za kandidate pod točko a) 
- uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena študija) – 40 %;  
- povprečna ocena predmetov s strokovnega področja Kemija in Biokemija na 
prvostopenjskem študijskem programu – 60 %.  
Za kandidate pod točko b) 
- uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena študija) – 40 %;  
- povprečna ocena predmetov s strokovnega področja Kemija in Biokemija na 
prvostopenjskem študijskem programu – 20 %; 
- povprečna ocena dodatnih študijskih obveznosti, opravljenih na podlagi odločitve komisije 
UL FKKT, pristojne za magistrski študij – 40 %. 
 
Prehodi med študijskimi programi  

Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v 
študijskem programu, v katerega se je vpisal in nadaljevanje izobraževanja v novem 
študijskem programu. Za prehod se ne šteje sprememba programa ali smeri zaradi 
neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu ali smeri. Za prehod med 
študijskimi programi se ne šteje vpis v začetni letnik novega študijskega programa.  
Magistrski študijski program 2. stopnje Kemijsko izobraževanje je odprt za študente drugih 



primerljivih magistrskih študijskih programov 2. stopnje in diplomante univerzitetnih študijskih 
programov, ki so bili sprejeti do 11. 6. 2004, zato se lahko v program vključijo študenti, ki so 
se usposabljali na drugih ustreznih študijskih programih. Prehod študentov iz drugih 
magistrskih študijskih programov 2. stopnje in diplomantov univerzitetnih študijskih 
programov, ki so bili sprejeti do 11. 6. 2004 v 2. letnik magistrskega študijskega programa 
druge stopnje Kemijsko izobraževanje je mogoč, če je kandidatu pri vpisu v ta študijski 
program mogoče priznati vsaj polovico obveznosti, ki jih je opravil na prvem študijskem 
programu. Študent, ki želi preiti na študijski program 2. stopnje Kemijsko izobraževanje, vloži 
prošnjo z dokazali o opravljenih obveznostih na dosedanjem študiju in dokazilo o 
izpolnjevanju pogojev za vpis na magistrski študijski program 2. stopnje Kemijsko 
izobraževanje. V 2. letnik se študent vključi, če izpolnjuje prehodne pogoje po tem programu, 
pri čemer mora opraviti vse tiste izpite, ki so specifični za ta program. O prehodih med 
programi odloča Senat Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo ali organ, ki ga določi 
Senat fakultete. 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni 
Število vpisnih mest: glej tabelo  
 
 

IV. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Biokemija 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
V drugostopenjski študijski program Biokemija se lahko vpiše, kdor je končal: 

a) prvostopenjski univerzitetni študijski program, na katerem je opravil obveznosti pri 
predmetih, ki so zajemali snov kemije v obsegu 15 ECTS ter biokemije, molekularne 
biologije ali genetike skupaj v obsegu 15 ECTS;  

b) visokošolski strokovni program na katerem je opravil obveznosti pri predmetih, ki so 
zajemali snov kemije v obsegu 15 ECTS ter biokemije, molekularne biologije ali 
genetike skupaj v obsegu 15 ECTS;  

c) prvostopenjski univerzitetni študijski program na drugih področjih in je pred vpisom 
opravil obveznosti pri predmetih, ki zajemajo snov kemije obsegu 15 ECTS ter 
biokemije, molekularne biologije ali genetike skupaj v obsegu 15 ECTS. Predmete na 
prošnjo kandidata določi komisija, ki jo imenuje senat UL FKKT;  

d) visokošolski strokovni študij na drugih področjih in je pred vpisom opravil obveznosti 
pri predmetih, ki zajemajo snov kemije v obsegu 15 ECTS ter biokemije, molekularne 
biologije ali genetike skupaj v obsegu 15 ECTS. Predmete na prošnjo kandidata 
določi komisija, ki jo imenuje senat UL FKKT. 

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno na 
dodiplomskem študiju (40 % točk), glede na doseženo oceno pri diplomi 20% in glede na 
obseg opravljenih obveznosti (v ECTS)  pri predmetih, ki zajemajo snov kemije in biokemije 
(40%). 

Prehodi med študijskimi programi 

Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v 
študijskem programu, v katerega se je vpisal in nadaljevanje izobraževanja v novem 
študijskem programu. Za  prehod se ne šteje sprememba študijskega programa ali smeri 
zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu ali smeri. Za prehod med 
študijskimi programi se ne šteje vpis v začetni letnik novega študijskega programa.  



Magistrski študijski program 2. stopnje Biokemija je odprt za študente drugih primerljivih 
magistrskih študijskih programov 2. stopnje in diplomante univerzitetnih študijskih 
programov, ki so bili sprejeti do 11.6.2004, zato se lahko v program vključijo študenti, ki so 
se usposabljali na drugih ustreznih študijskih programih.   
 
Prehod študentov iz drugih magistrskih študijskih programov 2. stopnje in diplomantov 
univerzitetnih študijskih programov, ki so bili sprejeti do 11.6.2004, v 2. letnik magistrskega 
študijskega programa druge stopnje Biokemija je mogoč, če je kandidatu pri vpisu v ta 
študijski program mogoče priznati vsaj polovico obveznosti, ki jih je opravil na prvem 
študijskem programu.  
 
Študent, ki želi preiti na študijski program 2. stopnje Biokemija, vloži prošnjo z dokazili o 
opravljenih obveznostih na dosedanjem študiju in dokazilo o izpolnjevanju pogojev za vpis na 
magistrski študijski program 2. stopnje Biokemija. V 2. letnik se študent vključi, če izpolnjuje 
prehodne pogoje po tem programu, pri čemer mora opraviti vse tiste izpite, ki so specifični za 
ta program.  

O prehodih med programi odloča Senat Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo ali organ, 
ki ga določi Senat fakultete. 

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

V. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Kemijsko inženirstvo 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
V drugostopenjski študijski program Kemijsko inženirstvo se lahko vpiše, kdor je končal: 

a) študijski program prve stopnje s strokovnega področja kemijsko inženirstvo, 
b) študijski program prve stopnje s strokovnega področja kemija ali biokemija in ob vpisu v 

prvi letnik izbere med izbirnimi predmeti predmete iz prve stopnje študijskega programa 
Kemijsko inženirstvo: Fluidna mehanika, Prenos toplote in snovi, Kemijsko reakcijsko 
inženirstvo. 

c) 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 30 ECTS iz 
predmetov prve stopnje študijskega programa Kemijsko inženirstvo. Predmete na prošnjo 
kandidata določi študijska komisija UL FKKT.  

d) visokošolski strokovni program, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske 
obveznosti v obsegu 30 ECTS iz predmetov prve stopnje študijskega programa Kemijsko 
inženirstvo. Predmete na prošnjo kandidata določi študijska komisija UL FKKT. 

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na doseženo povprečno oceno 
prvostopenjskega študija. Za kandidate, ki izpolnjujejo pogoje za vpis po točkah c) in d), se 
upošteva povprečna ocena prvostopenjskega študija 75% in povprečna ocena zahtevanih 
opravljenih študijskih obveznosti pod točkama c) in d) 25%. 

Prehodi med študijskimi programi 

Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v 
študijskem programu, v katerega se je vpisal in nadaljevanje izobraževanja v novem 



študijskem programu. Za  prehod se ne šteje sprememba študijskega programa ali smeri 
zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu ali smeri. Za prehod med 
študijskimi programi se ne šteje vpis v začetni letnik novega študijskega programa.  

Magistrski študijski program 2. stopnje Kemijsko inženirstvo je odprt za študente drugih 
primerljivih magistrskih študijskih programov 2. stopnje in diplomante univerzitetnih študijskih 
programov, ki so bili sprejeti do 11.6.2004, zato se lahko v program vključijo študenti, ki so 
se usposabljali na drugih ustreznih študijskih programih.   

Prehod študentov iz drugih magistrskih študijskih programov 2. stopnje in diplomantov 
univerzitetnih študijskih programov, ki so bili sprejeti do 11.6.2004 v 2. letnik magistrskega 
študijskega programa druge stopnje Kemijsko inženirstvo je mogoč, če je kandidatu pri vpisu 
v ta študijski program mogoče priznati vsaj polovico obveznosti, ki jih je opravil na prvem 
študijskem programu.  

Študent, ki želi preiti na študijski program 2. stopnje Kemijsko inženirstvo, vloži prošnjo z 
dokazili o opravljenih obveznostih na dosedanjem študiju in dokazilo o izpolnjevanju pogojev 
za vpis na magistrski študijski program 2. stopnje Kemijsko inženirstvo. V 2. letnik se študent 
vključi, če izpolnjuje prehodne pogoje po tem programu, pri čemer mora opraviti vse tiste 
izpite, ki so specifični za ta program.  

O prehodih med programi odloča Senat Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo ali organ, 
ki ga določi Senat fakultete. 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni 
Število vpisnih mest: glej tabelo  

 
 
Prvi rok za prijavo na vseh pet študijskih programov je 31. 8. 2019. Če pri katerem od 
programov v prvem prijavnem roku niso zasedena vsa razpisana mesta, se odpre 
drugi prijavni rok. 

 



12. FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO 
Jadranska 19, 1000 Ljubljana 
tel.: 01/4766 500 
Več informacij na: www.fmf.uni-lj.si 
Kontaktni osebi za kandidate:  
- matematika: Anita Bartol (matematika@fmf.uni-lj.si, tel.: 01/4766 515) 
- fizika: Snežana Jurić Pangeršič (fizika@fmf.uni-lj.si, tel.: 01/4766 502) 
 
 

Magistrski študijski programi 2. stopnje: 
 Matematika 

 Finančna matematika 

 Medicinska fizika 

 Jedrska tehnika 

 Fizika 

 Pedagoška fizika 

 Računalništvo in matematika 

 
 
I. Magistrski študijski program 2. stopnje: 

 Matematika 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
V magistrski študijski program 2. stopnje Matematika se lahko vpiše: 
a) Diplomant prvostopenjskega študijskega programa Matematika.  
b) Diplomant študijskega programa prve stopnje drugih študijev, če je pred vpisom opravil 

študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Manjkajoče vsebine določi 
Študijska komisija glede na različnost strokovnega področja v obliki diferencialnih izpitov v 
obsegu od 10 do največ 60 kreditnih točk po ECTS. Kandidat jih lahko opravi med 
študijem na prvi stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski 
program. 

c) Diplomant visokošolskega strokovnega študija pred uvedbo bolonjske reforme, če je pred 
vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Manjkajoče 
vsebine določi Študijska komisija glede na različnost strokovnega področja v obliki 
diferencialnih izpitov v obsegu od 10 do največ 60 kreditnih točk po ECTS. Kandidat jih 
lahko opravi med študijem na prvi stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v 
magistrski študijski program. 

d) Kdor je končal enakovredno izobraževanje 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. 
 
Merila za prehode med študijskimi programi: 
Prehodi so možni med študijskimi programi druge stopnje. Študenti lahko prehajajo v 
študijske programe druge stopnje tudi iz univerzitetnih študijskih programov, sprejetih pred 
11. 6. 2004. 
 
Prehodi so možni med študijskimi programi: 
- ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in  

http://www.fmf.uni-lj.si/
mailto:matematika@fmf.uni-lj.si
mailto:fizika@fmf.uni-lj.si


- med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po 
Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega 
programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. 
Poleg navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati še pogoje za vpis v 1. letnik študijskega 
programa v katerega prehaja.  
 
Študent se lahko vključi v višji letnik študijskega programa v katerega prehaja, če mu je v 
postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj 
za vpis v višji letnik tega študijskega programa.  
 
Za prehod med programi se ne šteje vpis v začetni letnik študijskega programa. 
 
Pri prehodih se lahko priznavajo:  
- primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu, 
- neformalno pridobljena primerljiva znanja.  
Predhodno pridobljena znanja študent izkazuje z ustreznimi dokazili.  
 
O izpolnjevanju pogojev za prehod med študijskimi programi in priznavanju obveznosti na 
podlagi individualne prošnje odloča Študijska komisija. 
 
Prijavo za vpis na magistrski študijski program 2. stopnje Matematika je potrebno oddati 
preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ (http://portal.evs.gov.si/prijava/) do 1. sep-
tembra 2019. Rok za prijavo na razpis za študente, ki želijo izkoristiti pravico do 
vzporednega študija in za vpis po merilih za prehode, je prav tako 1. september 2019.  
V primeru nezasedenih razpisanih vpisnih mest v 1. prijavnem roku, bomo razpisali 2. 
prijavni rok, kar bo objavljeno na spletni strani Fakultete za matematiko in fiziko do 15. sep-
tembra 2019. Drugi prijavni rok bo potekal od 16. do 18. septembra 2019 preko spletnega 
portala eVŠ. 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni  
Število vpisnih mest: glej tabelo; študij se bo izvajal, če se bo vpisalo vsaj 5 kandidatov 
 
 

II. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Finančna matematika 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
V magistrski študijski program 2. stopnje Finančna matematika se lahko vpiše: 
a) Diplomant prvostopenjskega študijskega programa Finančna matematika. 
b) Diplomant študijskega programa prve stopnje drugih študijev, če je pred vpisom opravil 

študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Manjkajoče vsebine določi 
Študijska komisija glede na različnost strokovnega področja v obliki diferencialnih izpitov v 
obsegu od 10 do največ 60 kreditnih točk po ECTS. Kandidat jih lahko opravi med 
študijem na prvi stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski 
program. 

c) Diplomant visokošolskega strokovnega študija pred uvedbo bolonjske reforme, če je pred 
vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Manjkajoče 
vsebine določi Študijska komisija glede na različnost strokovnega področja v obliki 
diferencialnih izpitov v obsegu od 10 do največ 60 kreditnih točk po ECTS. Kandidat jih 

lahko opravi med študijem na prvi stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v 
magistrski študijski program. 

d) Kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini. 

http://portal.evs.gov.si/prijava/


 
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. 
 
Merila za prehode med študijskimi programi: 
Prehodi so možni med študijskimi programi druge stopnje. Študenti lahko prehajajo v 
študijske programe druge stopnje tudi iz univerzitetnih študijskih programov, sprejetih pred 
11. 6. 2004. 
 
Prehodi so možni med študijskimi programi: 
- ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in  
- med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po 
Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega 
programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. 
Poleg navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati še pogoje za vpis v 1. letnik študijskega 
programa v katerega prehaja.  
 
Študent se lahko vključi v višji letnik študijskega programa v katerega prehaja, če mu je v 
postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj 
za vpis v višji letnik tega študijskega programa.  
 
Za prehod med programi se ne šteje vpis v začetni letnik študijskega programa. 
 
Pri prehodih se lahko priznavajo:  
- primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu, 
- neformalno pridobljena primerljiva znanja.  
Predhodno pridobljena znanja študent izkazuje z ustreznimi dokazili.  
 
O izpolnjevanju pogojev za prehod med študijskimi programi in priznavanju obveznosti na 
podlagi individualne prošnje odloča Študijska komisija. 

 
Prijavo za vpis na magistrski študijski program 2. stopnje Finančna matematika je potrebno 
oddati preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ (http://portal.evs.gov.si/prijava/) do 
1. septembra 2019. Rok za prijavo na razpis za študente, ki želijo izkoristiti pravico do 
vzporednega študija in za vpis po merilih za prehode, je prav tako 1. september 2019.  
V primeru nezasedenih razpisanih vpisnih mest v 1. prijavnem roku, bomo razpisali 2. 
prijavni rok, kar bo objavljeno na spletni strani Fakultete za matematiko in fiziko do 15. sep-
tembra 2019. Drugi prijavni rok bo potekal od 16. do 18. septembra 2019 preko spletnega 
portala eVŠ. 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni 
Število vpisnih mest: glej tabelo; študij se bo izvajal, če se bo vpisalo vsaj 5 kandidatov 
 
 

III. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Medicinska fizika 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
V magistrski študijski program 2. stopnje Medicinska fizika se lahko vpiše kandidat, ki  je 
končal: 

http://portal.evs.gov.si/prijava/


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 
ECTS - te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za 
vsakega posameznika posebej določi Komisija za študijske zadeve Oddelka za fiziko, 
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 ECTS - te obveznosti se določijo glede na različnost 
strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi Komisija za študijske 
zadeve Oddelka za fiziko, 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. 
 
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 Komisija za študijske zadeve Oddelka za fiziko in pri tem upoštevala druge 
kazalnike primernosti kandidata (strokovna usposobljenost, praktične izkušnje, raziskovalna 
dejavnost). 
 
Merila za prehode med študijskimi programi: 
Prehodi so možni med študijskimi programi druge stopnje. Študenti lahko prehajajo v 
študijske programe druge stopnje tudi iz univerzitetnih študijskih programov, sprejetih pred 
11. 6. 2004. 
 
Prehodi so možni med študijskimi programi: 
- ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in  
- med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po 
Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega 
programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. 
 
Poleg navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati še pogoje za vpis v 1. letnik študijskega 
programa v katerega prehaja.  
 
Študent se lahko vključi v višji letnik študijskega programa v katerega prehaja, če mu je v 
postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj 
za vpis v višji letnik tega študijskega programa.  
 
Za prehod med programi se ne šteje vpis v začetni letnik študijskega programa. 
 
Pri prehodih se lahko priznavajo:  



- primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu, 
- neformalno pridobljena primerljiva znanja.  
Predhodno pridobljena znanja študent izkazuje z ustreznimi dokazili.  
 
O izpolnjevanju pogojev za prehod med študijskimi programi in priznavanju obveznosti na 
podlagi individualne prošnje odloča Študijska komisija. 
 
Prijavo za vpis na magistrski študijski program 2. stopnje Medicinska fizika je potrebno 
oddati preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ (http://portal.evs.gov.si/prijava/) do 
1. septembra 2019. Rok za prijavo na razpis za študente, ki želijo izkoristiti pravico do 
vzporednega študija in za vpis po merilih za prehode, je prav tako  1. september 2019.  
V primeru nezasedenih razpisanih vpisnih mest v 1. prijavnem roku, bomo razpisali 2. 
prijavni rok, kar bo objavljeno na spletni strani Fakultete za matematiko in fiziko do 15. 
septembra 2019. Drugi prijavni rok bo potekal od 16. do 18. septembra 2019 preko spletnega 
portala eVŠ. 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni in izredni  
Število vpisnih mest: glej tabelo; študij se bo izvajal, če se bo vpisalo vsaj 5 kandidatov 
 
 

IV. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Jedrska tehnika 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
V magistrski študijski program 2. stopnje Jedrska tehnika se lahko vpiše kandidat, ki  je 
končal: 
a) Študijski program prve stopnje s strokovnih področij fizike, strojništva, elektrotehnike, 

računalništva, gradbeništva, matematike ali 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 Komisija za študijske zadeve Oddelka za fiziko med naštetimi 
izpiti programa Fizika 1. stopnje: 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 ali 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 1. stopnje: 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. 
 
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 a) in c) zgoraj izbrani glede na: 
- povprečne ocene na prvostopenjskem oz. univerzitetnem študiju 75 % točk 
- uspeh pri predmetih s predmetnih področij matematike in fizike 25 % točk 
 

http://portal.evs.gov.si/prijava/


kandidati iz točk b) in d) pa bodo izbrani glede na: 
- povprečne ocene na prvostopenjskem študiju (180-KTdi)/1,8 % točk 
- povprečno oceno opravljenih diferencialnih izpitov KTdi/1,8 % točk 
 
Merila za prehode med študijskimi programi: 
Prehodi so možni med študijskimi programi druge stopnje. Študenti lahko prehajajo v 
študijske programe druge stopnje tudi iz univerzitetnih študijskih programov, sprejetih pred 
11. 6. 2004. 
 
Prehodi so možni med študijskimi programi: 
- ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in  
- med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po 
Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega 
programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. 
Poleg navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati še pogoje za vpis v 1. letnik študijskega 
programa v katerega prehaja.  
 
Študent se lahko vključi v višji letnik študijskega programa v katerega prehaja, če mu je v 
postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj 
za vpis v višji letnik tega študijskega programa.  
 
Za prehod med programi se ne šteje vpis v začetni letnik študijskega programa. 
 
Pri prehodih se lahko priznavajo:  
- primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu, 
- neformalno pridobljena primerljiva znanja.  
Predhodno pridobljena znanja študent izkazuje z ustreznimi dokazili.  
 
O izpolnjevanju pogojev za prehod med študijskimi programi in priznavanju obveznosti na 
podlagi individualne prošnje odloča Študijska komisija. 
 
Prijavo za vpis na magistrski študijski program 2. stopnje Jedrska tehnika je potrebno oddati 
preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ (http://portal.evs.gov.si/prijava/) do 1. 
septembra 2019. Rok za prijavo na razpis za študente, ki želijo izkoristiti pravico do 
vzporednega študija in za vpis po merilih za prehode, je prav tako 1. september 2019. 
V primeru nezasedenih razpisanih vpisnih mest v 1. prijavnem roku, bomo razpisali 2. 
prijavni rok, kar bo objavljeno na spletni strani Fakultete za matematiko in fiziko do 15. 
septembra 2019. Drugi prijavni rok bo potekal od 16. do 18. septembra 2019 preko spletnega 
portala eVŠ. 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni  
Število vpisnih mest: glej tabelo; študij se bo izvajal, če se bodo vpisali vsaj 4 kandidati 
 
 

V. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Fizika 

Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
V magistrski študijski program 2. stopnje Fizika se lahko vpiše kandidat, ki je končal: 
a) Bolonjski prvostopenjski (dodiplomski) študijski program s strokovnega področja fizika 

(program Fizika ali program Meteorologija z geofiziko).  
b) Bolonjski prvostopenjski študijski program drugih strokovnih področij, pri čemer mora pred 

vpisom opraviti študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija, v obsegu 10-

http://portal.evs.gov.si/prijava/


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 Komisija za študijske zadeve Oddelka za fiziko. 

c) Visokošolski strokovni študijski program po starem programu s strokovnega področja 
fizika (program Fizikalna merilna tehnika). 

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 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 Komisija za 
študijske zadeve Oddelka za fiziko.  

 
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 točke a) zgoraj izbrani glede na: 
- povprečno oceno na prvostopenjskem oz. univerzitetnem študiju                 85 % točk 
- bibliografijo in nagrade                                                                                   15 % točk 
 
kandidati iz točk b), c) in d) so izbrani glede na:  
- povprečne ocene predhodnega študija     (180-KTdi)/1,8 % točk 
- povprečno oceno opravljenih diferencialnih izpitov                                KTdi/1,8  % točk 
 
kjer je KTdi število kreditnih točk zahtevanih iz diferencialnih izpitov.  
 
Merila za prehode med študijskimi programi: 
Prehodi so možni med študijskimi programi druge stopnje. Študenti lahko prehajajo v 
študijske programe druge stopnje tudi iz univerzitetnih študijskih programov, sprejetih pred 
11. 6. 2004. 
 
Prehodi so možni med študijskimi programi: 
- ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in  
- med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po 
Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega 
programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. 
 
Poleg navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati še pogoje za vpis v 1. letnik študijskega 
programa v katerega prehaja.  
 
Študent se lahko vključi v višji letnik študijskega programa v katerega prehaja, če mu je v 
postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj 
za vpis v višji letnik tega študijskega programa.  
 
Za prehod med programi se ne šteje vpis v začetni letnik študijskega programa. 
Pri prehodih se lahko priznavajo:  
- primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu, 
- neformalno pridobljena primerljiva znanja.  
Predhodno pridobljena znanja študent izkazuje z ustreznimi dokazili.  
 
O izpolnjevanju pogojev za prehod med študijskimi programi in priznavanju obveznosti na 
podlagi individualne prošnje odloča Študijska komisija. 
 



Prijavo za vpis na magistrski študijski program 2. stopnje Fizika je potrebno oddati preko 
elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ (http://portal.evs.gov.si/prijava/) do 1. septembra 
2019. Rok za prijavo na razpis za študente, ki želijo izkoristiti pravico do vzporednega študija 
in za vpis po merilih za prehode, je prav tako 1. september 2019. 
V primeru nezasedenih razpisanih vpisnih mest v 1. prijavnem roku, bomo razpisali 2. 
prijavni rok, kar bo objavljeno na spletni strani Fakultete za matematiko in fiziko do 15. 
septembra 2019. Drugi prijavni rok bo potekal od 16. do 18. septembra 2019 preko spletnega 
portala eVŠ. 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni in izredni  
Število vpisnih mest: glej tabelo; študij se bo izvajal, če se bo vpisalo vsaj 5 kandidatov 
 
 

VI. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Pedagoška fizika 

Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
V magistrski študijski program 2. stopnje Pedagoška fizika se lahko vpiše kandidat, ki je 
končal: 
a) Bolonjski prvostopenjski študijski program s strokovnega področja fizika, program Fizika, 

Izobraževalna smer.  
b) 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 (7 ECTS).  

c) Bolonjski prvostopenjski pedagoški študijski program dvo-predmetne vezave Fizika in … 
d) Visokošolski strokovni študijski program 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 (7 ECTS) 
- Didaktika fizike 1 (5 ECTS)  
- Optika (5 ECTS)  
- Astronomska opazovanja (3 ECTS) 

e) 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 s 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 a) do e) 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 izbrani na podlagi naslednjih meril:  
- dosežene povprečne ocene na prvi stopnji študija  
- doseženih ocen iz predmetov, ki pokrivajo področje fizike 
 
Merila za prehode med študijskimi programi: 
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Prehodi so možni med študijskimi programi druge stopnje. Študenti lahko prehajajo v 
študijske programe druge stopnje tudi iz univerzitetnih študijskih programov, sprejetih pred 
11. 6. 2004. 
 
Prehodi so možni med študijskimi programi: 
- ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in  
- med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po 
Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega 
programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.  
Poleg navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati še pogoje za vpis v 1. letnik študijskega 
programa v katerega prehaja.  
 
Študent se lahko vključi v višji letnik študijskega programa v katerega prehaja, če mu je v 
postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj 
za vpis v višji letnik tega študijskega programa.  
 
Za prehod med programi se ne šteje vpis v začetni letnik študijskega programa. 
 
Pri prehodih se lahko priznavajo:  
- primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu, 
- neformalno pridobljena primerljiva znanja.  
Predhodno pridobljena znanja študent izkazuje z ustreznimi dokazili.  
 
O izpolnjevanju pogojev za prehod med študijskimi programi in priznavanju obveznosti na 
podlagi individualne prošnje odloča Študijska komisija. 
 
Prijavo za vpis na magistrski študijski program 2. stopnje Pedagoška fizika je potrebno 
oddati preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ (http://portal.evs.gov.si/prijava/) do 
1. septembra 2019. Rok za prijavo na razpis za študente, ki želijo izkoristiti pravico do 
vzporednega študija in za vpis po merilih za prehode, je prav tako 1. september 2019. 
V primeru nezasedenih razpisanih vpisnih mest v 1. prijavnem roku, bomo razpisali 2. 
prijavni rok, kar bo objavljeno na spletni strani Fakultete za matematiko in fiziko do 15. 
septembra 2019. Drugi prijavni rok bo potekal od 16. do 18. septembra 2019 preko spletnega 
portala eVŠ. 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni  

Število vpisnih mest: glej tabelo; študij se bo izvajal, če se bodo vpisali vsaj 3 kandidati 

 

 
VII. Interdisciplinarni magistrski študijski program 2. stopnje: 

 Računalništvo in matematika 

Izvajalki: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, UL Fakulteta za računalništvo in informatiko 
 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
V interdisciplinarni magistrski študijski program 2. stopnje Računalništvo in matematika se 
lahko vpiše kandidat, ki je končal: 
a) Študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, s 
strokovnih področij računalništva ali informatike, matematike, finančne matematike, 
pedagoške matematike, statistike, fizike, ali enakovreden študijski program, pridobljen po 
dosedanjih predpisih v RS ali tujini. 
b) Študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z 
drugih strokovnih področij, ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih 
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predpisih v RS ali tujini, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za 
nadaljevanje študija. Te obveznosti določi Študijska komisija 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 magistrski študijski program. 
 
V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva povprečna ocena 
dosežena na študiju 1. stopnje (50 %) in rezultat izbirnega izpita iz obeh področij, v kateri 
sodi študijski program (50 %). 
 
Merila za prehode med študijskimi programi: 
Ob prehodu na študijski program druge stopnje se magistrom študijskih programov druge 
stopnje Matematika, Pedagoška matematika, Finančna matematika ter Računalništvo in 
informatika prizna največ do 60 kreditnih točk, ki so jih že opravili na predhodnem študijskem 
programu.  
 
Pod enakimi pogoji kot v prejšnjem odstavku je možen tudi prehod iz primerljivih 
univerzitetnih študijskih programov s področja matematike, računalništva in informatike 
drugih visokošolskih zavodov ter iz tehničnih ali naravoslovnih usmeritev (6.1 po ISCED), če 
kandidat izpolnjuje splošne pogoje za vpis na študij druge stopnje.  
Kandidat iz drugega odstavka mora pred vpisom opraviti še študijske obveznosti, ki so 
bistvene za nadaljevanje študija; te obveznosti se določijo glede na že pridobljeno znanje s 
področja matematike in računalništva in obsegajo do 60 kreditnih točk, kandidat pa jih lahko 
opravi med študijem, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v 
magistrski študijski program.  
 
Vpis v 2. letnik predlaganega študijskega programa je možen v naslednjih primerih:  
- kandidat je na svojem študijskem programu izpolnil pogoje za vpis v 2. letnik in ima 
opravljene obvezne predmete iz 1. letnika tega študijskega programa, 
- kandidat ima s pomočjo že opravljenih in priznanih obveznosti izpolnjene pogoje za vpis v 
2. letnik tega študijskega programa. 
 
Prijavo za vpis na interdisciplinarni magistrski študijski program 2. stopnje Računalništvo in 
matematika je potrebno oddati preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ 
(http://portal.evs.gov.si/prijava/) do 1. septembra 2019. Rok za prijavo na razpis za študente, 
ki želijo izkoristiti pravico do vzporednega študija in za vpis po merilih za prehode, je prav 
tako 1. september 2019.  
V primeru nezasedenih razpisanih vpisnih mest v 1. prijavnem roku, bomo razpisali 2. 
prijavni rok, kar bo objavljeno na spletni strani Fakultete za matematiko in fiziko do 15. sep-
tembra 2019. Drugi prijavni rok bo potekal od 16. do 18. septembra 2019 preko spletnega 
portala eVŠ. 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana (UL Fakulteta za matematiko in fiziko, UL Fakulteta za 
računalništvo in informatiko) 
Način študija: redni  
Število vpisnih mest: glej tabelo; študij se bo izvajal, če se bo vpisalo vsaj 5 kandidatov 
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13. FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET 
Pot pomorščakov 4, 6320 Portorož 
tel.: 05/676 71 00 
Več informacij na: www.fpp.uni-lj.si 
Kontaktni osebi za kandidate:  
Dušica Frank (referat@fpp.uni-lj.si, tel.: 05 6767160) 
Tea Firm (referat@fpp.uni-lj.si, tel.: 05 6767150) 
 
 

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 magistrski študijski program 2. stopnje 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 ovrednoten 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     7 ECTS, 

ki skupaj obsegajo 11 ECTS; kandidat pa jih opravi med študijem na prvi stopnji ali z 
opravljanjem izpitov pred vpisom v drugostopenjski podiplomski magistrski študijski 
program Pomorstvo. 
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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    7 ECTS, 
3. Ravnanje s tovorom    5 ECTS, 
4. Ladijski motorji    4 ECTS, 

ki skupaj obsegajo 20 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 
 
Merila za izbiro ob omejitvi vpisa: 

- za kandidate pod točko a, b, c, f število točk, doseženih na študijskem programu 
prve stopnje oz. nebolonjskem visokošolskem strokovnem programu, 
- za kandidate pod točko d, e 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). 
 
Določbe o prehodih med programi : 
Na drugostopenjski podiplomski magistrski študijski program Pomorstvo se, v skladu z 
določili 38a., 38b. in 41. členom ZVŠ ter opredelitvami  strokovnega področja tega 
študijskega programa, lahko, v okviru prehodov, vpiše kandidat, ki izpolnjuje naslednje 
pogoje in je: 
a) Uspešno zaključil nebolonjski študijski program na UL FPP in sicer: 

 dodiplomski univerzitetni študijski programi: Tehnologija prometa in 
Transportna logistika (4-letni 240 ECTS) z direktnim vpisom v 2. letnik,  

 podiplomski specialistični študij Prometnih ved na UL FPP (1-letni 60 ECTS) z 
direktnim vpisom v 2. letnik.  

Tem kandidatom se prizna 60 ECTS. Preostalih 30 ECTS pridobijo tako, da opravijo 
obveznosti treh (3) obveznih in dveh (2) izbirnih predmetov 2. letnika izbrane usmeritve 
(Pomorski sistemi ali Pomorsko inženirstvo ali Morske vede) drugostopenjskega 
podiplomskega magistrskega študijskega programa Pomorstvo. Naslednjih 30 ECTS (do 
skupno 120 ECTS kolikor obsega študijski program) pridobijo z raziskovalnim delom ter 
pripravo in zagovorom magistrske naloge. 

b) Uspešno zaključil kateri koli nebolonjski dodiplomski univerzitetni študijski program, ki je 
ovrednoten z najmanj 240 ECTS ali kateri koli nebolonjski podiplomski specialistični študij 
in je predhodno zaključil kateri koli visokošolski strokovni študijski program z neposrednim 
vpisom v 2. letnik drugostopenjskega podiplomskega magistrskega študijskega programa 
Pomorstvo, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje 
študija in sicer: 

1. Transportni sistemi v pomorstvu   4 ECTS, 
2. Obalna navigacija     7 ECTS, 
3. Ravnanje s tovorom     5 ECTS, 
4. Ladijski motorji     4 ECTS, 

ki skupaj obsegajo 20 ECTS. 
Tem kandidatom se prizna 60 ECTS. Preostalih 30 ECTS pridobijo tako, da opravijo 
obveznosti treh (3) obveznih in dveh (2) izbirnih predmetov 2. letnika izbrane usmeritve 
(Pomorski sistemi ali Pomorsko inženirstvo ali Morske vede) drugostopenjskega 
podiplomskega magistrskega študijskega programa Pomorstvo. Naslednjih 30 ECTS (do 
skupno 120 ECTS kolikor obsega študijski program) pridobijo z raziskovalnim delom ter 
pripravo in zagovorom magistrske naloge. 



c) Možen je tudi prehod iz katerega koli akreditiranega drugostopenjskega podiplomskega 
študijskega programa, ki je primerljiv s področji pomorstvo-promet-transport-logistika in se 
izvajajo na Fakulteti za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani ali na drugih univerzah v 
Sloveniji ali tujini, če so izpolnjeni pogoji za vpis v drugostopenjski podiplomski magistrski 
študijski program Pomorstvo. 
Študenti, ki v okviru prehodov izpolnjujejo pogoje za neposredni vpis v 2. letnik 
drugostopenjskega magistrskega podiplomskega študija Pomorstvo, se lahko vpišejo le 
na izredni študij. 

 
Kraj izvajanja: Fakulteta za pomorstvo in promet, Portorož.  
Način študija: redni in izredni. 
Število vpisnih mest: glej tabelo; študijski program se bo izvajal, če bo vanj vpisan najmanj 
1 kandidat. 
 
Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa: 
Kandidati se morajo na študij prijaviti preko sistema e-VŠ. Prvo prijavo morajo elektronsko 
izpolniti, jo natisniti, podpisati in jo skupaj z zahtevanimi prilogami, najkasneje do vključno 
05.09.2019, posredovati na sedež Fakultete za pomorstvo in promet. Sprejeti kandidati s 
Prvo prijavo bodo vpis izvršili najkasneje do 13.09.2019. 
Glede na število vpisanih kandidatov v Prvem prijavnem roku bo morebiti odprt Drugi prijavni 
rok. Kandidati se morajo na študij prijaviti preko sistema e-VŠ med 20.09.2019 in 
24.09.2019. Drugo prijavo morajo elektronsko izpolniti, jo natisniti, podpisati in jo skupaj z 
zahtevanimi prilogami, najkasneje do vključno 25.09.2019, posredovati na sedež Fakultete 
za pomorstvo in promet.  
Vpis bo zaključen najpozneje do 27. septembra 2019. 
Podrobnejše navodilo o postopku prijave bo objavljeno ob izidu Razpisa za vpis, na spletni 
povezavi: http://www.fpp.uni-lj.si/studij/studijski_program_2stopnje/pomorstvo/prijavnica/. 
 
 

II. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
- Promet 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
Na magistrski študijski program 2. stopnje 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 ovrednoten 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, 

http://www.fpp.uni-lj.si/studij/studijski_program_2stopnje/pomorstvo/prijavnica/


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  4 ECTS, 
4. Prometna varnost           5 ECTS, 
ki skupaj obsegajo 23 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. 
 
Merila za izbiro ob omejitvi vpisa: 

- za kandidate pod točko a, b, c, f število točk, doseženih na študijskem programu 
prve stopnje oz. nebolonjskem visokošolskem strokovnem programu, 
- za kandidate pod točko d, e 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). 
 
Določbe o prehodih med programi : 
Na drugostopenjski podiplomski magistrski študijski program Pomorstvo se, v skladu z 
določili 38a., 38b. in 41. členom ZVŠ ter opredelitvami  strokovnega področja tega 
študijskega programa, lahko, v okviru prehodov, vpiše kandidat, ki izpolnjuje naslednje 
pogoje in je: 
a) Uspešno zaključil nebolonjski študijski program na UL FPP in sicer: 

 dodiplomski univerzitetni študijski programi: Tehnologija prometa in Transportna 
logistika (4-letni 240 ECTS) z direktnim vpisom v 2. letnik,  

 podiplomski specialistični študij Prometnih ved na UL FPP (1-letni 60 ECTS) z 
direktnim vpisom v 2. letnik.  
Tem kandidatom se prizna 60 ECTS. Preostalih 30 ECTS pridobijo tako, da opravijo 
obveznosti treh (3) obveznih in dveh (2) izbirnih predmetov 2. letnika izbrane usmeritve 
(Prometna tehnologija ali Transportna logistika ali Prometna varnost) drugostopenjskega 
podiplomskega magistrskega študijskega programa Promet. Naslednjih 30 ECTS (do 
skupno 120 ECTS kolikor obsega študijski program) pridobijo z raziskovalnim delom ter 
pripravo in zagovorom magistrske naloge. 

b) Uspešno zaključil kateri koli nebolonjski dodiplomski univerzitetni študijski program, ki je 
ovrednoten z najmanj 240 ECTS ali kateri koli nebolonjski podiplomski specialistični študij 
in je predhodno zaključil kateri koli visokošolski strokovni študijski program z neposrednim 
vpisom v 2. letnik drugostopenjskega podiplomskega magistrskega študijskega programa 
Promet, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje 
študija in sicer: 
         1.        Tehnologija prometa    8 ECTS, 
         2.        Transportna logistika   6 ECTS, 
         3.        Inteligentni transportni sistemi   4 ECTS, 



         4.        Prometna varnost     5 ECTS, 
ki skupaj obsegajo 23 ECTS. 
Tem kandidatom se prizna 60 ECTS. Preostalih 30 ECTS pridobijo tako, da opravijo 
obveznosti treh (3) obveznih in dveh (2) izbirnih predmetov 2. letnika izbrane usmeritve 
(Prometna tehnologija ali Transportna logistika ali Prometna varnost) drugostopenjskega 
podiplomskega magistrskega študijskega programa Promet. Naslednjih 30 ECTS (do 
skupno 120 ECTS kolikor obsega študijski program) pridobijo z raziskovalnim delom ter 
pripravo in zagovorom magistrske naloge. 

c) Možen je tudi prehod iz katerega koli akreditiranega drugostopenjskega podiplomskega 
študijskega programa, ki je primerljiv s področji pomorstvo-promet-transport-logistika in se 
izvajajo na Fakulteti za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani ali na drugih univerzah v 
Sloveniji ali tujini, če so izpolnjeni pogoji za vpis v drugostopenjski podiplomski magistrski 
študijski program Promet. 
Študenti, ki v okviru prehodov izpolnjujejo pogoje za neposredni vpis v 2. letnik 
drugostopenjskega magistrskega podiplomskega študija Promet, se lahko vpišejo le na 
izredni študij. 

 
Kraj izvajanja: Fakulteta za pomorstvo in promet, Portorož. 
Način študija: redni in izredni. 
Število vpisnih mest: glej tabelo; študijski program se bo izvajal, če bo vanj vpisan najmanj 
1 kandidat. 
 
Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa: 
Kandidati se morajo na študij prijaviti preko sistema e-VŠ. Prvo prijavo morajo elektronsko 
izpolniti, jo natisniti, podpisati in jo skupaj z zahtevanimi prilogami, najkasneje do vključno 
05.09.2019, posredovati na sedež Fakultete za pomorstvo in promet. Sprejeti kandidati s 
Prvo prijavo bodo vpis izvršili najkasneje do 13.09.2019. 
Glede na število vpisanih kandidatov v Prvem prijavnem roku bo morebiti odprt Drugi prijavni 
rok. Kandidati se morajo na študij prijaviti preko sistema e-VŠ med 20.09.2019 in 
24.09.2019. Drugo prijavo morajo elektronsko izpolniti, jo natisniti, podpisati in jo skupaj z 
zahtevanimi prilogami, najkasneje do vključno 25.09.2019, posredovati na sedež Fakultete 
za pomorstvo in promet.  
Vpis bo zaključen najpozneje do 27. septembra 2019. 
Podrobnejše navodilo o postopku prijave bo objavljeno ob izidu Razpisa za vpis, na spletni 
povezavi: http://www.fpp.uni-lj.si/studij/studijski_program_2stopnje/promet/prijavnica/. 
 
 
 
 

 

http://www.fpp.uni-lj.si/studij/studijski_program_2stopnje/pomorstvo/prijavnica/


14. FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO 
Večna pot 113, 1001 Ljubljana 
tel.: 01/479 8000 
Več informacij na: www.fri.uni-lj.si 
Kontaktna oseba za kandidate: Zdenka Velikonja (studinfo@fri.uni-lj.si, tel.: 014798123) 
 
 

Magistrska študijska programa 2. stopnje: 
 Računalništvo in informatika 

 Multimedija 

 
 
I. Magistrski študijski program 2. stopnje: 

 Računalništvo in informatika 
- smer Računalništvo in informatika 

- smer Podatkovne vede 
 

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 s področja, ki ni zajeto pod a) in je pred vpisom opravil 
naslednje izpite iz 1. stopenjskega programa FRI:  Programiranje 1, 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: 

 povprečne ocene dosežene na študiju I. stopnje (40% točk); 

 rezultate izbirnega izpita (60%). 

Izbirni izpit bo zajemal področja matematike, programiranja, algoritmov in računalniških 
sistemov, izvajal pa se bo v prvi polovici septembra, po zaključenem roku za prijavo na 
študijski program. Sestavni del skupne ocene bo izkazovanje izjemnih dosežkov, ki se 
ovrednotijo na podlagi strukturiranega življenjepisa in potencialnega intervjuja. Obseg 
izjemnosti oceni Komisija za študijske zadeve FRI.  

Pogoji za prestop na magistrski program Računalništvo in informatika iz drugih programov 
(magistrskih študijev) so: 

 izpolnjeni pogoji za vpis v magistrski program Računalništvo in informatika, 

 izpolnjeni pogoji za vpis v drugi letnik študijske smeri na kateri je študent trenutno 
vpisan, z dodatnim pogojem, da je opravil študijske obveznosti pri vseh predmetih, ki 
so bistveni za nadaljevanje študija ali ekvivalentnih predmetih na drugih visokošolskih 
ustanovah, katerih ustreznost oceni Komisija za študijske zadeve , 

 opravljeni diferencialni izpiti, ki jih predpiše Komisija za študijske zadeve na podlagi 
primerjave programa, iz katerega študent prestopa, in programa magistrske 
izobrazbe Računalništva in informatike. 

 
 
Kraj izvajanja: Fakulteta za računalništvo in informatiko, Ljubljana 
Način študija: redni  
Število vpisnih mest: glej tabelo  

http://www.fri.uni-lj.si/
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PRVI PRIJAVNI ROK  

- Rok za oddajo prve prijave (eVŠ): 31. avgust 2019.  

- Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis (ustrezno potrdilo o diplomiranju, 

potrdilo o opravljenih izpitih): torek, 17. september 2019, do 12. ure oddano na Fakulteti za 
računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani.  

 

DRUGI PRIJAVNI ROK  

- Rok za oddajo druge prijave na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala nezapolnjena (eVŠ): 

25. september 2019.  

- Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis (ustrezno potrdilo o diplomiranju, 

potrdilo o opravljenih izpitih): petek, 27. september 2019, do 12. ure oddano na Fakulteti za 
računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani.  
 
Kandidati oddajo elektronsko prijavo preko sistema eVŠ, podpisane pisne prijave z dokazili 
sprejema Fakulteta za računalništvo in informatiko. 
 
 

II. Interdisciplinarni magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Multimedija 

 
Izvajalki študija: UL Fakulteta za računalništvo in informatiko, UL Fakulteta za 
elektrotehniko 
 
Trajanje študija: 2 leti 

 
Vpisni pogoji: V magistrski študijski program se lahko vpiše, kdor: 
 
a) ima opravljen študij prve stopnje ali visokošolski strokovni študijski program, sprejet po 
zakonskih določilih, veljavnih pred 11. 6. 2004, s strokovnih področij multimedije, 
računalništva ali informatike, elektrotehnike oziroma študij drugih področij naravoslovja in 
tehnike (matematika, fizika, kemija in kemijska tehnologija, strojništvo, gradbeništvo), 
 
b) ima opravljen študij prve stopnje s področja ali visokošolski strokovni študijski program, 
sprejet po zakonskih določilih, veljavnih pred 11. 6. 2004, ki ni zajeto pod a) in je pred 
vpisom opravil naslednje izpite iz  prvostopenjskega programa Multimedija: Programiranje 1, 
Programiranje 2, Uvod v multimedijske sisteme ter Komunikacijski sistemi ali pa je tekom 
svojega prvostopenjskega študija osvojil snov pokrito v naštetih predmetih, o čemer odločata 
Komisija za študijske zadeve FRI in Študijska komisija FE, 
 
c) ima končano enakovredno izobraževanje, kot je navedeno v točkah a) in b), v tujini. 
 
Merila in postopki za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa:  
če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na: 
- povprečno oceno, doseženo na študiju I. stopnje (20 % točk), 
- rezultate izbirnega izpita (80 % točk).  
 
Izbirni izpit bo zajemal področja matematike, programiranja, algoritmov, komunikacijskih 
sistemov, internetnih protokolov ter lastnosti multimedijskih vsebin, izvajal pa se bo v prvi 
polovici septembra, po zaključenem roku za prijavo na študijski program. 

 
V skladu s 6. členom Meril za prehode med študijskimi programi je možen prehod med 
študijskimi programi:  



(1) ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in  
(2) med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po 
Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega 
programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. 
 
Pogoji za prestop na Interdisciplinarni magistrski študijski program druge stopnje Multimedija 
iz drugih programov (magistrskih študijev) so: 
- izpolnjeni pogoji za vpis v interdisciplinarni magistrski študijski program druge stopnje 
Multimedija, 
- izpolnjeni pogoji za vpis v drugi letnik študijske smeri, na kateri je študent trenutno vpisan, z 
dodatnim pogojem, da je opravil študijske obveznosti pri vseh obveznih predmetih 1. letnika 
ali ekvivalentnih predmetih na drugih visokošolskih ustanovah, katerih ustreznost ocenita 
Komisija za študijske zadeve FRI in Študijska komisija FE. 

 
 
Kraj izvajanja: Fakulteta za računalništvo in informatiko, Ljubljana 
                         Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana 
Način študija: redni  
Število vpisnih mest: glej tabelo 
 
PRVI PRIJAVNI ROK  

- Rok za oddajo prve prijave (eVŠ): 31. avgust 2019.  

- Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis (ustrezno potrdilo o diplomiranju, 

potrdilo o opravljenih izpitih): torek, 17. september 2019, do 12. ure oddano na Fakulteti za 
računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani.  

 

DRUGI PRIJAVNI ROK  

- Rok za oddajo druge prijave na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala nezapolnjena (eVŠ): 

25. september 2019.  

- Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis (ustrezno potrdilo o diplomiranju, 

potrdilo o opravljenih izpitih): petek, 27. september 2019, do 12. ure oddano na Fakulteti za 
računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani.  
 
Kandidati oddajo elektronsko prijavo preko sistema eVŠ, podpisane pisne prijave z dokazili 
sprejema Fakulteta za računalništvo in informatiko. 
 

 
 



15. FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO 
Topniška 31, 1001 Ljubljana 
tel.: 01/280 92 58 
Več informacij na: www.fsd.uni-lj.si 
Kontaktna oseba za kandidate: Neda Bezjak (podiplomski@fsd.uni-lj.si, tel.: 01 280 92 58) 
 
 

Magistrski študijski programi  2. stopnje: 
 Socialno delo – redni študij 

Moduli programa: 
- Dolgotrajna oskrba starih ljudi 
- Psihosocialna podpora in pomoč  
- Skupnostna oskrba 
- Socialna pravičnost in radikalne perspektive v socialnem delu  
- Socialno delo v vzgoji in izobraževanju 

 Duševno zdravje v skupnosti – izredni študij 

 Socialno delo s starimi ljudmi – izredni študij 

 
Trajanje študija: 1 leto 
Vpisni pogoji:  
Na magistrske študijske programe 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 (25KT), kar vključuje 3 predmete po 5KT in 
Praktikum v obsegu 10KT. Predmeti so: Sodobno socialno delo v Sloveniji, Teorije in metode 
v socialnem delu, Metodologija raziskovanja v socialnem delu ter Praktikum. 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. 
 
Za premostitev razlike med triletnim in štiriletnim prvostopenjskim programom (slednji je 
pogoj za vpis na 2. stopnjo), mora študent opraviti dodatni letnik opredeljen s študijskim 
programom. 
  
Dodatni letnik morajo kandidati pod točko c) in f) opraviti pred vpisom v magistrski program.  
 
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: redni in izredni 

http://www.fsd.uni-lj.si/
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Število vpisnih mest: glej tabelo; število vpisnih mest za vpis v podiplomski magistrski  
študijski program druge stopnje Socialno delo se razpisuje za celoten študijski program. Na  
vsak modul študijskega programa druge stopnje Socialno delo se v študijskem letu  
2019/20 lahko vpiše največ 23 študentov.  
Posamezni študijski program se bo izvajal, če bo vanj vpisanih najmanj 15 kandidatov.  
 
Prijavni rok: Prijavni rok je do vključno 26. 8. 2019. Prijavljeni kandidati morajo izpolnjevati 
pogoje za vpis najkasneje do 13. 9. 2019. 

 



16. FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO 
Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, 
tel.: 01/477 12 00; 01/477 11 46 
Več informacij na: www.fs.uni-lj.si 
Kontaktna oseba za kandidate: Danica Kotnik (danica.kotnik@fs.uni-lj.si, tel.: 01 47 71 145)   
 
 

Magistrska študijska programa 2. stopnje: 
 Strojništvo – razvojno raziskovalni program 

 Tribologija površin in kontaktov 
 
 

I. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Strojništvo – razvojno raziskovalni program 
 Osnovne smeri programa:  

- Konstruiranje in mehanika (Mehanika gradiv, sistemov in procesov ter 
Konstruiranje in razvoj) 

- Energetsko in procesno strojništvo (Toplotna in procesna tehnika ter Energetska 
tehnika) 

- Proizvodno strojništvo (Proizvodne tehnologije in sistemi ter Industrijsko 
inženirstvo) 

- Mehatronika in laserska tehnika  
 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji: Na Magistrski študijski program II. stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni 
program se lahko vpiše, kdor je zaključil: 
 

a) študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami 
s področja strojništva iz razvojno raziskovalnih vsebin ali enakovreden študijski 
program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini; 
 

b) študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami 
s področja strojništva iz projektno aplikativnih vsebin ali enakovreden študijski 
program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini, če je pred vpisom opravil 
študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu od 10 do 15 KT; 
 

c) študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, 
z drugih strokovnih področij, ali enakovreden študijski program, pridobljen po 
dosedanjih predpisih v RS ali tujini, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, 
bistvene za nadaljevanje študija. Te obveznosti določi Komisija za vpis in glede na 
različnost strokovnega področja obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk. 

 
Merila za izbiro ob omejitvi vpisa 
 
V primeru omejitve vpisa bo pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program upoštevan 
uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena in ocena diplomskega dela). V kolikor 
študijski programi I. stopnje ne vsebujejo diplomskega dela, se upošteva samo povprečna 
ocena.  
 
Rok za prijavo je do vključno 1. septembra 2019. 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni 

http://www.fs.uni-lj.si/
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Število vpisnih mest: glej tabelo; Minimalno število vpisanih študentov za izvedbo 
programa je 15 študentov. 
Minimalno število vpisanih študentov za izvedbo osnovne smeri Mehatronika je 15 študentov.  

 
Nadaljevanje študija po merilih za prehode 
V skladu z Merili za prehode med študijskimi programi se kandidat lahko vključi v študij na 
Magistrski študijski program druge stopnje STROJNIŠTVO - Razvojno raziskovalni program, 
v kolikor se mu prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki 
se nanašajo na obvezne predmete Magistrskega študijskega programa druge stopnje 
STROJNIŠTVO - Razvojno raziskovalni program.Če je kandidatu v postopku priznavanja 
zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v drugi letnik 
Magistrskega študijskega programa druge stopnje STROJNIŠTVO - Razvojno raziskovalni 
program, se kandidatu dovoli vpis v 2. letnik Magistrskega študijskega programa druge 
stopnje STROJNIŠTVO - Razvojno raziskovalni program.  
Prošnje kandidatov za prehod v Magistrski študijski program druge stopnje STROJNIŠTVO - 
Razvojno raziskovalni program in obseg priznanih študijskih obveznosti v študijskem 
programu bo individualno obravnavala Komisija za magistrski študij, skladno s 181. do 189. 
členom Statuta UL ter Pravilnikom FS o pogojih prehoda med študijskimi programi. 

 

 

II. Skupni magistrski študijski program 2. stopnje:  
 Tribologija površin in kontaktov  

Osnovni moduli programa:  
- Mazanje  

- Površine  

  
Trajanje študija: 2 leti  
Vpisni pogoji: Na skupni magistrski študijski program Tribologija površin in kontaktov se 
lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili:  
-študijski program prve stopnje v minimalnem obsegu 180 ECTS kreditnih točk iz strokovnih 
področij, inženirstvo, eksaktne in naravoslovne vede; 
-študijski program prve stopnje v obsegu vsaj 180 ECTS 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 magistrski študijski program. Obseg 
in področje obveznosti bo individualno obravnavala Komisija za magistrski študij za vsakega 
kandidata posebej. 
- visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, s področja inženirstva, 
eksaktnih in naravoslovnih ved -visokošolski študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, 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 
magistrski študijski program. Obseg in področje obveznosti bo individualno obravnavala 
Komisija za magistrski študij za vsakega kandidata posebej. Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, 
kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini. 
 
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:  
- uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena, ocena diplomskega dela) - 50 % 
- uspeh pri izbirnem izpitu iz angleškega jezika po standardu IELTS ali TOEFL - 50 % 
 



Rok za prijavo v program TRIBOS na evropski ravni je v skladu z navedbami in zahtevami na 
spletni strani http://www.master-tribos.eu/. 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana (Slovenija), Leeds (Velika Britanija), Coimbra (Portugalska) ali 
Lulea (Švedska)  
Način študija: izredni  
Število vpisnih mest: glej tabelo; Minimalno število vpisanih študentov za izvedbo 
programa je 20 študentov.  
 
Nadaljevanje študija po merilih za prehode 
V skladu z merili za prehode med študijskimi programi se kandidat lahko vključi v študij na 
Magistrski študij programu druge stopnje Tribologija površin in kontaktov, v kolikor se mu 
prizna vsaj polovica obveznosti ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na 
obvezne predmete Skupnega študijskega programa druge stopnje Tribologija površin in 
kontaktov. Če je kandidatu v postopku priznanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste 
kreditne točke, ki so pogoj za vpis v drugi letnik Magistrskega študijskega programa druge 
stopnje Tribologija površin in kontaktov, se kandidatu dovoli vpis v 2. letnik Skupnega 
študijskega programa druge stopnje Tribologija površin in kontaktov. Prošnje kandidatov za 
prehod v Skupni študijski program druge stopnje Tribologija površin in kontaktov in obseg 
priznanih študijskih obveznosti v študijskem programu bo individualno obravnavala Komisija 
za magistrski študij, skladno s 181. do 189. členom Statuta UL ter Pravilnikom FS o pogojih 
prehoda med študijskimi programi. 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.master-tribos.eu/


17. FAKULTETA ZA ŠPORT 
Gortanova 22, 1000 Ljubljana 
tel.: 01/520 77 00 
Več informacij na: www.fsp.uni-lj.si 
Kontaktna oseba za kandidate: Maja Ušeničnik Podgoršek (maja.usenicnik@fsp.uni-lj.si, tel.: 
01/5207 802) 

 
 
Magistrska študijska programa 2. stopnje: 

 Športna vzgoja 

 Kineziologija 

 
 
I. Magistrski študijski program 2. stopnje: 

 Športna vzgoja 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji: 

 Diploma prvostopenjskega univerzitetnega programa Športna vzgoja ali prejšnjega 
univerzitetnega študijskega programa Športna vzgoja.      

 Diplome prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov Kineziologija, Športno 
treniranje in Športna rekreacija ter opravljeni diferencialni izpiti do 60 KT glede na 
manjkajoče kompetence, ki jih določi pristojna komisija na Fakulteti za šport. 

 Diplome prvostopenjskih pedagoških univerzitetnih študijskih programov, ki jih na 
podlagi vloge študenta določi pristojna komisija na Fakulteti za šport, in opravljeni 
diferencialni izpiti do 60 KT glede na manjkajoče kompetence, ki jih določi pristojna 
komisija na Fakulteti za šport. 

 
Vpis po merilih za prehode 
Glede prehodov med študijskimi programi Fakulteta za šport upošteva Merila za prehode 
med študijskimi programi (UL RS 45/94, 22.7.1994, str. 2835): 
 
a) Študentje ostalih drugostopenjskih univerzitetnih študijskih programov Fakultete za šport: 

- izpolnjevanje pogojev za vpis v novi študijski program, 
- razpoložljiva študijska mesta, 
- če želi študent diplomirati v novem programu, mora v tem programu opraviti vsaj en 

letnik, 
- študentu se priznajo vsi izpiti in druge študijske obveznosti iz prejšnjega programa, ki 

so skupne novemu in prejšnjemu programu. 
b) Študentje ostalih drugostopenjskih univerzitetnih študijskih programov drugih fakultet: 

- izpolnjevanje pogojev za vpis v novi študijski program, 
- razpoložljiva študijska mesta, 
- če želi študent diplomirati v drugostopenjskemu univerzitetnemu študijskemu 

programu, mora v tem programu opraviti vsaj en letnik, 
- študentu se priznajo vsi izpiti in druge študijske obveznosti iz prejšnjega programa, ki 

se vsebinsko prekrivajo z vsebinami drugostopenjskega univerzitetnega študijskega 
programa Športna vzgoja. O priznanju že opravljenih izpitov na prejšnjem študijskem 
programu odloča pristojna komisija na Fakulteti za šport. 

 
V primeru omejitve vpisa, bodo kandidati izbrani glede na: 
 

 Študijski uspeh na prvostopenjskem študiju (50%); 

 Povprečno oceno pri predmetih prvostopenjskega študija s področja pedagogike in 
didaktike (50%).  

http://www.fsp.uni-lj.si/
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Kandidati za vpis morajo najkasneje do roka, določenega s splošnim delom razpisa za vpis v 
magistrske študijske programe druge stopnje, oddati prijavo za vpis. Dokazila o izpolnjevanju 
vpisnih pogojev oddajo ob prijavi ali naknadno, najkasneje do 18. septembra 2019. Če bodo 
po končanem prvem prijavnem roku ostala nezasedena vpisna mesta, bo razpisan drugi 
prijavni rok. 

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

 
 
II. Magistrski študijski program 2. stopnje: 

 Kineziologija 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji: 

 Diploma prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Kineziologija.  
 

 Vpišejo se lahko tudi študenti ostalih prvostopenjskih študijskih programov s področja 
športa, zdravja in medicine, ki morajo pred vpisom imeti opravljene študijske 
obveznosti iz naslednjih predmetov (v minimalnem obsegu): 
 

Predmet      ECTS 

 Anatomija       4 

 Biomehanika      3 

 Fiziologija      4 

 Kondicijska priprava     12 

 Medicina športa     3 

 Osnove gibanja v športu    6 

 Pedagogika športa     4 

 Didaktika športne vzgoje    3 

 Živčno-mehanske osnove gibanja   6 
in preizkus gibalnih sposobnosti – plavanje 100m in Cooperjev test (tek 2400m) 
 
Pogoje za vpis iz člena 38a ZVis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v 
tujini. 
 
Vpis po merilih za prehode 
Glede prehodov med študijskimi programi Fakulteta za šport upošteva Merila za prehode 
med študijskimi programi (UL RS 119/06, 18.11. 2010): 
 
a) Študentje ostalih drugostopenjskih univerzitetnih študijskih programov Fakultete za šport: 
- izpolnjevanje pogojev za vpis v novi študijski program, 
- razpoložljiva študijska mesta, 
- ko je mogoče priznavati vsaj polovico obveznosti (KT), ki so jih opravili na prvem 

študijskem programu, 
- študentu se priznajo vsi izpiti in druge študijske obveznosti iz prejšnjega programa, ki so 

skupne novemu in prejšnjemu programu. 
b) Študentje magistrskih študijskih programov drugih fakultet: 
- izpolnjevanje pogojev za vpis v novi študijski program, 
- razpoložljiva študijska mesta, 
- študentu se priznajo vsi izpiti in druge študijske obveznosti iz prejšnjega programa, ki se 

vsebinsko prekrivajo z vsebinami drugostopenjskega študijskega programa Kineziologija. 



O priznanju že opravljenih izpitov na prejšnjem študijskem programu odloča pristojna 
komisija na Fakulteti za šport. 

 
V primeru omejitve vpisa, bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno študija na 
dodiplomskem študijskem programu (70 %) in povprečne ocene predmetov, naštetih pri 
diferencialnih izpitih (30 %). 
 
Preizkus gibalnih sposobnosti – plavanje 100m in Cooperjev test (tek 2400 m) za kandidate 
iz drugih prvostopenjskih študijskih programov s področja športa, zdravja ali medicine, bo 26. 
in 27. junija 2019 na Fakulteti za šport. 
 
Kandidati za vpis morajo najkasneje do roka, določenega s splošnim delom razpisa za vpis v 
magistrske študijske programe druge stopnje, oddati prijavo za vpis. Dokazila o izpolnjevanju 
vpisnih pogojev oddajo ob prijavi ali naknadno, najkasneje do 18. septembra 2019. Če bodo 
po končanem prvem prijavnem roku ostala nezasedena vpisna mesta, bo razpisan drugi 
prijavni rok.  
 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni/izredni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
 
 

        
 
 
 



18. FAKULTETA ZA UPRAVO 
Gosarjeva ul. 5, 1000 Ljubljana, 
tel.: 01/580 55 00 
Več informacij na: www.fu.uni-lj.si 
Kontaktni osebi za kandidate:  
Petra Kisovec Kamnik in Mateja Setnikar (podiplomski@fu.uni-lj.si, tel.: 01 5805 – 504)  
 
 

Magistrska študijska programa 2. stopnje: 
 Uprava – Upravljanje javnega sektorja 

 Management v upravi 
 
 

I. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Uprava – Upravljanje javnega sektorja 

- Javna uprava 
- Upravljanje 
- Javno upravljanje in EU 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  

 
V magistrski študijski program Uprava – Upravljanje javnega sektorja se lahko vpiše, kdor je 
končal:  
a) študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, s 

kateregakoli strokovnega področja,  

b) enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini. 

 
o Pogoji za vpis v 2. letnik po Merilih za prehode oz. za vpis v višji letnik:  

 
V 2. letnik magistrskega študijskega programa Uprava – Upravljanje javnega sektorja se 
lahko v skladu z merili za prehode med študijskimi programi vpišejo:  
 
1. kandidati, ki prehajajo iz študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja 

pridobitev primerljivih kompetenc;  
2. kandidati, ki prehajajo iz študijskega programa, iz katerega se lahko po kriterijih za 

priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu 
(KT) iz študijskega programa, iz katerega prehajajo in se nanašajo na obvezne predmete 
drugega študijskega programa.  

 
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Pristojni organ 
za vsakega kandidata posebej določi morebitne diferencialne in druge obveznosti, ki jih mora 
kandidat opraviti do zaključka študija.  
 
V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov upošteva uspeh pri študiju prve stopnje 
(povprečna ocena – 25 %, ocena diplomskega dela - 25 %) ter uspeh pri izbirnem izpitu iz 
področja upravno pravnih, informacijskih, organizacijskih in ekonomsko managerskih vsebin 
(-50%). 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana  
Način študija: redni in izredni 
Število vpisnih mest: glej tabelo; program se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 20 kandidatov 
na redni študij in vsaj 10 kandidatov na izredni študij, V primeru, da je v program ter 

http://www.fu.uni-lj.si/
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posamezen način izvedbe vpisanih manj kandidatov, se fakulteta lahko odloči, da 
posameznega načina študija ne bo izvajala. 
 
Postopek in rok za prijavo: Kandidati obvezno oddajo prijavo na spletnem portalu 
http://portal.evs.gov.si/prijava, najkasneje do 20. 9. 2019. Rok za oddajo dokazil je najkasneje 
do 24. 9. 2019 priporočeno po pošti ali osebno na Fakulteti za upravo. Izjemoma bo možna 
prijava in vpis na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala nezapolnjena po prvi prijavi, do 
zapolnitve razpisanih vpisnih mest, in sicer najkasneje do 30. septembra 2019.  
 
 

II. Skupni magistrski študijski program 2. stopnje:  
 Management v upravi 

- Ravnanje s človeškimi viri 
- Upravna informatika 
- Management v lokalni samoupravi 
- Management kakovosti v javnem sektorju 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji: 
  
V 1. letnik skupnega magistrskega študijskega programa Management v upravi 2. stopnja se 
lahko vpiše: 

 kdor je končal katerikoli študijski program prve stopnje, 

 kdor je končal enakovredni (predbolonjski) študijski program, naveden v prejšnji alineji. 

 Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini. 

 

o Pogoji za vpis v 2. letnik po Merilih za prehode oz. vpis v višji letnik:  

 
V 2. letnik skupnega magistrskega študijskega programa Management v upravi 2. stopnja se 
lahko v skladu z merili za prehode med študijskimi programi vpišejo:  
 
1. kandidati, ki prehajajo iz študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja 

pridobitev primerljivih kompetenc;  
2. kandidati, ki prehajajo iz študijskega programa, iz katerega se lahko po kriterijih za 

priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu 
(KT) iz študijskega programa, iz katerega prehajajo in se nanašajo na obvezne predmete 
drugega študijskega programa.  

 
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Pristojni organ 
za vsakega kandidata posebej določi morebitne diferencialne in druge obveznosti, ki jih mora 
kandidat opraviti do zaključka študija. 
 
V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov upošteva uspeh pri študiju prve stopnje 
(povprečna ocena – 25%, ocena diplomskega dela – 25%) ter uspeh pri izbirnem izpitu iz 
področja upravno pravnih, informacijskih, organizacijskih in ekonomsko managerskih vsebin 
(-50%).  
 
Kraj izvajanja: Fakulteta za upravo, Univerza v Ljubljani in Fakulteta za organizacijske vede, 
Univerza v Beogradu. Predavanja se bodo izvajala v slovenskem, srbskem in angleškem 
jeziku.  
Način študija: redni in izredni  
Število vpisnih mest: glej tabelo; študijski program se izvaja v primeru, da je vpisanih vsaj 
20 kandidatov na rednem študiju in vsaj 10 kandidatov na izrednem študiju. V primeru, da je 

http://portal.evs.gov.si/prijava


v program ter posamezen način izvedbe vpisanih manj kandidatov, se fakulteta lahko odloči, 
da posameznega načina študija ne bo izvajala. 
 
Postopek in rok za prijavo: Kandidati obvezno oddajo prijavo na spletnem portalu 
http://portal.evs.gov.si/prijava, najkasneje do 20. 9. 2019. Rok za oddajo dokazil je najkasneje 
do 24. 9. 2019 priporočeno po pošti ali osebno na Fakulteti za upravo. Izjemoma bo možna 
prijava in vpis na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala nezapolnjena po prvi prijavi, do 
zapolnitve razpisanih vpisnih mest, in sicer najkasneje do 30. septembra 2019. 
 

 
 
 
 
 

 

http://portal.evs.gov.si/prijava


19. FILOZOFSKA FAKULTETA 
Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana 
tel.: 01 241 10 00 
Več informacij na: www.ff.uni-lj.si 
Kontaktne osebe za kandidate:  
 

ŠTUDIJSKI PROGRAM Kontaktna oseba e-naslov telefon 

ODDELEK ZA ANGLISTIKO IN AMERIKANISTIKO 

ANGLISTIKA 
red. prof. dr. Igor 
Maver 

igor.maver@ff.uni-lj.si  +386 1 241 1334 ANGLISTIKA, 
DVOPREDMETNI 

ANGLISTIKA, 
ENOPREDMETNI 
PEDAGOŠKI  lekt. dr.  Mirjana 

Želježič 

 
mirjana.zeljezic@guest.arnes.si 

+386 1 241 1368 
ANGLISTIKA, 
DVOPREDMETNI 
PEDAGOŠKI 

ODDELEK ZA ARHEOLOGIJO 

ARHEOLOGIJA 

doc. dr. Tina 
Milavec Tina.Milavec@ff.uni-lj.si  +386 1 241 1576 

ODDELEK ZA AZIJSKE ŠTUDIJE 

JAPONOLOGIJA 

doc. dr. Marija 
Kristina Hmeljak kristina.hmeljak@guest.arnes.si  +386 1 241 1446 

JAPONOLOGIJA, 
DVOPREDMETNI 

doc. dr. Marija 
Kristina Hmeljak kristina.hmeljak@guest.arnes.si  +386 1 241 1446 

SINOLOGIJA 

 asist. dr. Maja 
Veselič  maja.veselic@ff.uni-lj.si +386 1 241 1499 

ODDELEK ZA BIBLIOTEKARSTVO, INFORMACIJSKO ZNANOST IN KNJIGARSTVO 

    

BIBLIOTEKARSTVO, 
INFORMACIJSKI IN 
ZALOŽNIŠKI ŠTUDIJI 

izr. prof. dr. 
Polona Vilar polona.vilar@ff.uni-lj.si  +386 1 241 1483 

     

ODDELEK ZA ETNOLOGIJO IN KULTURNO ANTROPOLOGIJO 

ETNOLOGIJA IN 
KULTURNA 
ANTROPOLOGIJA 

 red. prof. dr. 
Rajko Muršič 

Rajko.mursic@ff.uni-lj.si +386 1 241 1530 ETNOLOGIJA IN 
KULTURNA 
ANTROPOLOGIJA, 
DVOPREDMETNI 

KREOL - KULTURNA 
RAZNOLIKOST IN 
TRANSNACIONALNI 
PROCESI, SKUPNI 

izr. prof. dr. Jaka 
Repič, 
red. prof. dr. 
Rajko Muršič 

jaka.repic@ff.uni-lj.si, 
rajko.mursic@ff.uni-lj.si 

+386 1 241 1526 
+386 1 241 1530 

ODDELEK ZA FILOZOFIJO 

FILOZOFIJA 

red. prof. dr. 
Borut Ošlaj,  
izr. prof. dr. 
Zdravko Kobe 

borut.oslaj@guest.arnes.si 
zdravko.kobe@guest.arnes.si  

+386 1 241 1114  
+386 1 241 1110 

FILOZOFIJA, red. prof. dr. Dean dean.komel@guest.arnes.si +386 1 241 1106 

http://www.ff.uni-lj.si/
mailto:igor.maver@ff.uni-lj.si
mailto:Tina.Milavec@ff.uni-lj.si
mailto:kristina.hmeljak@guest.arnes.si
mailto:kristina.hmeljak@guest.arnes.si
mailto:maja.zumer@ff.uni-lj.si
mailto:jaka.repic@ff.uni-lj.si
mailto:rajko.mursic@ff.uni-lj.si
mailto:borut.oslaj@guest.arnes.si
mailto:borut.oslaj@guest.arnes.si
mailto:dean.komel@guest.arnes.si


DVOPREDMETNI Komel 

FILOZOFIJA, 
DVOPREDMETNI 
PEDAGOŠKI 

red. prof. dr. 
Marjan Šimenc marjan.simenc@guest.arnes.si +386 1 241 1106 

ODDELEK ZA GEOGRAFIJO 

GEOGRAFIJA 

 Jerica Mrak 
Pestotnik 

 jerica.mrakpestotnik@ff.uni-
lj.si +386 1 241 1230 

GEOGRAFIJA, 
DVOPREDMETNI 
PEDAGOŠKI 

ODDELEK ZA GERMANISTIKO Z NEDERLANDISTKO IN SKANDINAVISTIKO 

GERMANISTIKA 
doc. dr. Irena 
Samide 

 irena.samide@ff.uni-lj.si +386 1 241 1336 NEMCISTIKA, 
DVOPREDMETNI 

NEMŠČINA, 
ENOPREDMETNI 
PEDAGOŠKI doc. dr. Irena 

Samide 
irena.samide@ff.uni-lj.si  +386 1 241 1336 

NEMŠČINA, 
DVOPREDMETNI 
PEDAGOŠKI 

ODDELEK ZA KLASIČNO FILOLOGIJO 

ANTIČNI IN 
HUMANISTIČNI ŠTUDIJI 

 
Živa Borak 
doc. dr. Sonja 
Weiss 

ziva.borak@ff.uni-lj.si 
sonja.weiss@siol.com  

+386 1 241 1420  
+386 1 241 1414 

GRŠKI JEZIK, KNJIŽEVNOST 
IN 
KULTURA,DVOPREDMETNI 

GRŠKI JEZIK, KNJIŽEVNOST 
IN KULTURA, 
DVOPREDMETNI 
PEDAGOŠKI 

LATINSKI JEZIK, 
KNJIŽEVNOST IN 
KULTURA, 
DVOPREDMETNI 

LATINSKI JEZIK, 
KNJIŽEVNOST IN 
KULTURA, 
DVOPREDMETNI 
PEDAGOŠKI 

ODDELEK ZA MUZIKOLOGIJO 

MUZIKOLOGIJA 

asist. Vesna 
Venišnik Peternelj  vesna.venisnik@ff.uni-lj.si +386 1 241 1440 

ODDELEK ZA PEDAGOGIKO IN ANDRAGOGIKO 

ANDRAGOGIKA, 
ENOPREDMETNI 
PEDAGOŠKI doc. dr. Marko 

Radovan 
marko.radovan@ff.uni-lj.si +386 1 241 1146 

ANDRAGOGIKA, 
DVOPREDMETNI 
PEDAGOŠKI 

PEDAGOGIKA, 
ENOPREDMETNI 
PEDAGOŠKI 

izr. prof. dr. 
Damijan Štefanc 

 damijan.stefanc@ff.uni-lj.si +386 1 241 1092 
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PEDAGOGIKA, 
DVOPREDMETNI 
PEDAGOŠKI 

ODDELEK ZA PREVAJALSTVO 

PREVAJANJE 

red. prof. dr. Ada 
Gruntar Jermol  ada.gruntarjermol@ff.uni-lj.si +386 1 241 1227 

PREVAJANJE 
(SLOVENŠČINA-
ANGLEŠČINA-
FRANCOŠČINA), SKUPNI 

red. prof. dr. 
Mojca 
Schlamberger 
Brezar  mojca.brezar@ff.uni-lj.si +386 1 241 1227 

PREVAJANJE 
(SLOVENŠČINA   ̶ 
ANGLEŠČINA – 
NEMŠČINA), SKUPNI 

doc. dr. Tanja 
Žigon tanja.zigon@ff.uni-lj.si  +386 1 241 1506 

TOLMAČENJE 

lekt. dr. Amalija 
Maček amalija.macek@ff.uni-lj.si  +386 1 241 1508 

ODDELEK ZA PRIMERJALNO IN SPLOŠNO JEZIKOSLOVJE 

PRIMERJALNO 
JEZIKOSLOVJE, 
DVOPREDMETNI 

doc. dr. Luka 
Repanšek 

luka.repansek87@gmail.com, 
luka.repansek@ff.uni-lj.si 041/365-928 

SPLOŠNO JEZIKOSLOVJE 

doc. dr. Sašo 
Živanović saso.zivanovic@guest.arnes.si  041/791-758 

SPLOŠNO JEZIKOSLOVJE, 
DVOPREDMETNI 

ODDELEK ZA PRIMERJALNO KNJIŽEVNOST IN LITERARNO TEORIJO 

PRIMERJALNA 
KNJIŽEVNOST IN 
LITERARNA TEORIJA 

red. prof. dr. 
Vanesa Matajc 

vanesa.matajc@ff.uni-lj.si  +386 1 241 1382 

PRIMERJALNA 
KNJIŽEVNOST IN 
LITERARNA TEORIJA, 
DVOPREDMETNI 

PRIMERJALNA 
KNJIŽEVNOST IN 
LITERARNA TEORIJA, 
DVOPREDMETNI 
PEDAGOŠKI 

ODDELEK ZA PSIHOLOGIJO 

PSIHOLOGIJA Nives Kolarič nives.kolaric@ff.uni-lj.si  +386 1 241 1150  

ODDELEK ZA ROMANSKE JEZIKE IN KNJIŽEVNOSTI 

FRANCISTIČNE IN 
ROMANISTIČNE ŠTUDIJE 

izr. prof. dr. 
Gregor Perko gregor.perko@ff.uni-lj.si  +386 1 241 1394  

FRANCISTIČNE ŠTUDIJE, 
DVOPREDMETNI 

FRANCOŠČINA, 
DVOPREDMETNI 
PEDAGOŠKI doc. dr. Meta Lah  meta.lah@ff.uni-lj.si  +386 1 241 1404  

HISPANISTIKA 

izr. prof.  dr. Maja 
Šabec maja.sabec@ff.uni-lj.si  +386 1 241 1406  

ITALIJANSKI JEZIK IN 
KNJIŽEVNOST, 
DVOPREDMETNI 

izr. prof. dr. Irena 
Prosenc  irena.prosenc@ff.uni-lj.si  +386 1 241 1396  
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ITALIJANŠČINA, 
DVOPREDMETNI 
PEDAGOŠKI 

doc. dr. Darja 
Mertelj  darja.mertelj@ff.uni-lj.si  +386 1 241 1396  

ŠPANSKI JEZIK IN 
KNJIŽEVNOST, 
DVOPREDMETNI 

izr. prof. dr. Maja 
Šabec maja.sabec@ff.uni-lj.si  +386 1 241 1406  

ŠPANŠČINA, 
DVOPREDMETNI 
PEDAGOŠKI 

doc. dr. Marjana 
Šifrar Kalan  marjana.sifrar@ff.uni-lj.si  +386 1 241 1408  

ODDELEK ZA SLAVISTIKO 

 ČEŠKI JEZIK IN 
KNJIŽEVNOST, 
DVOPREDMETNI 

lekt. Bojana 
Maltarić bojana.maltaric@siol.net  +386 1 244 2064 

JUŽNOSLOVANSKI ŠTUDIJI, 
DVOPREDMETNI 

izr. prof. dr. 
Namita Subiotto namita.subiotto@ff.un-lj.si  +386 1 241 1274  

POLONISTIKA, 
DVOPREDMETNI 

 izr. prof. dr. 
Maria 
Wtorkowska; 
asist. Ana Žabkar 
Šalić 

maria.wtorkowska@ff.uni-lj.si; 
ana.zabkar@ff.uni-lj.si  

+386 1 244 2052 
+386 1 244 2054 

POLONISTIKA, 
DVOPREDMETNI 
PEDAGOŠKI 

PRIMERJALNO 
SLOVANSKO 
JEZIKOSLOVJE, 
DVOPREDMETNI 

doc. dr. Vanda 
Babič vanda.babic@ff.uni-lj.si  +386 1 241 1272  

RUSISTIKA, 
DVOPREDMETNI 

asist. dr. Mladen 
Uhlik mladen.uhlik@gmail.com  +386 1 241 1279 

RUSISTIKA, 
DVOPREDMETNI 
PEDAGOŠKI 

Lekt. Marina 
Spanring Poredoš marina.spanring@gmail.com  +386 1 241 1286  

SLOVAKISTIKA, 
DVOPREDMETNI 

asist. dr. Špela 
Sevšek Šramel  spela.sramel@gmail.com +386 1 244 2066 

SLOVAKISTIKA, 
DVOPREDMETNI 
PEDAGOŠKI 

SREDNJEEVROPSKE 
ŠTUDIJE, SKUPNI 

asist. Ana Žabkar 
Šalić ana.zabkar@ff.uni-lj.si  +386 1 244 2054 

ODDELEK ZA SLOVENISTIKO 

SLOVENISTIKA 

doc. dr. Saška 
Štumberger  Saska.Stumberger@ff.uni-lj.si  +386 1 241 1306 

SLOVENISTIKA, 
DVOPREDMETNI 

SLOVENISTIKA, 
ENOPREDMETNI 
PEDAGOŠKI 

doc. dr. Jerca 
Vogel jerca.vogel1@telemach.net  +386 1 241 1278 

SLOVENISTIKA, 
DVOPREDMETNI 
PEDAGOŠKI 

ODDELEK ZA SOCIOLOGIJO 

SOCIOLOGIJA, 
DVOPREDMETNI 
PEDAGOŠKI 

Andreja Končan andreja.koncan@ff.uni-lj.si +386 1 241 1120 

SOCIOLOGIJA KULTURE 
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SOCIOLOGIJA KULTURE, 
DVOPREDMETNI 

ODDELEK ZA UMETNOSTNO ZGODOVINO 

UMETNOSTNA 
ZGODOVINA 

Majča Korošaj majca.korosaj@ff.uni-lj.si  +386 1 241 1210 

UMETNOSTNA 
ZGODOVINA, 
DVOPREDMETNI 
PEDAGOŠKI 

UMETNOSTNA 
ZGODOVINA, 
DVOPREDMETNI 

ODDELEK ZA ZGODOVINO 

ZGODOVINA 

Jasna Vanček info.zgodovina@ff.uni-lj.si  +386 1 241 1190 

ZGODOVINA, 
ENOPREDMETNI 
PEDAGOŠKI 

ZGODOVINA, 
DVOPREDMETNI 
PEDAGOŠKI 

ZGODOVINA 
JUGOVZHODNE EVROPE, 
SKUPNI 

REFERAT ZA MAGISTRSKI ŠTUDIJ (2. STOPNJA) 

SPLOŠNE INFORMACIJE O 
PRIJAVI, VPISU… 
 

Barbara Fabjan 
Živa Banfi 
 

barbara.fabjan@ff.uni-lj.si, 
ziva.banfi@ff.uni-lj.si 
magistrski.studij@ff.uni-lj.si 

+386 1 241 1043 
+386 1 241 1035 
+386 1 241 1042 
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Magistrski študijski programi  2. stopnje: 
 
Enopredmetni 

 Anglistika 

 Antični in humanistični študiji 

 Arheologija 

 Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji 

 Etnologija in kulturna antropologija 

 Filozofija 

 Francistične in romanistične študije  

 Geografija 

 Germanistika 

 Hispanistika 

 Japonologija 

 Muzikologija 

 Prevajanje 

 Primerjalna književnost in literarna teorija 

 Psihologija 

 Sinologija 

 Slovenistika 

 Sociologija kulture 

 Splošno jezikoslovje   

 Tolmačenje 

 Umetnostna zgodovina 

 Zgodovina 
 

Dvopredmetni 
(vezava z drugim dvopredmetnim programom ali s pedagoškim dvopredmetnim programom 
Pedagogika ali Andragogika) 

 Anglistika - dvopredmetni 

 Češki jezik in književnost - dvopredmetni 

 Etnologija in kulturna antropologija - dvopredmetni 

 Filozofija – dvopredmetni 

 Francistične študije – dvopredmetni 

 Grški jezik, književnost in kultura - dvopredmetni 

 Italijanski jezik in književnost - dvopredmetni 

 Japonologija – dvopredmetni 

 Južnoslovanski študiji – dvopredmetni 

 Latinski jezik, književnost in kultura - dvopredmetni 

 Nemcistika – dvopredmetni 

 Polonistika – dvopredmetni 

 Primerjalna književnost in literarna teorija – dvopredmetni 

 Primerjalno jezikoslovje - dvopredmetni 

 Primerjalno slovansko jezikoslovje - dvopredmetni 

 Rusistika – dvopredmetni 

 Slovakistika - dvopredmetni 

 Slovenistika - dvopredmetni 

 Sociologija kulture - dvopredmetni 

 Splošno jezikoslovje  - dvopredmetni 

 Španski jezik in književnost - dvopredmetni 

 Umetnostna zgodovina -  dvopredmetni 
 



Enopredmetni pedagoški 

 Andragogika – enopredmetni pedagoški 

 Anglistika – enopredmetni pedagoški 

 Nemščina – enopredmetni pedagoški 

 Pedagogika – enopredmetni pedagoški 

 Slovenistika – enopredmetni pedagoški 

 Zgodovina – enopredmetni pedagoški 
 

Dvopredmetni pedagoški  
(vezava z drugim dvopredmetnim pedagoškim programom FF ali TEOF, razen medsebojne 
vezave  programov Andragogika* in Pedagogika*, ki ni mogoča) 

 Andragogika – dvopredmetni pedagoški 

 Anglistika – dvopredmetni pedagoški 

 Filozofija – dvopredmetni pedagoški 

 Francoščina – dvopredmetni pedagoški 

 Geografija – dvopredmetni pedagoški 

 Grški jezik, književnost in kultura – dvopredmetni pedagoški 

 Italijanščina – dvopredmetni pedagoški 

 Latinski jezik, književnost in kultura – dvopredmetni pedagoški 

 Nemščina – dvopredmetni pedagoški 

 Pedagogika – dvopredmetni pedagoški 

 Polonistika – dvopredmetni pedagoški 

 Primerjalna književnost in literarna teorija – dvopredmetni pedagoški 

 Rusistika – dvopredmetni pedagoški 

 Slovakistika – dvopredmetni pedagoški 

 Slovenistika – dvopredmetni pedagoški 

 Sociologija – dvopredmetni pedagoški 

 Španščina – dvopredmetni pedagoški 

 Umetnostna zgodovina – dvopredmetni pedagoški  

 Zgodovina – dvopredmetni pedagoški 
 

Skupni študijski programi 

 Kreol – Kulturna raznolikost in transnacionalni procesi – skupni program 

 Prevajanje (slovenščina – angleščina – francoščina) 

 Prevajanje (slovenščina – angleščina – nemščina) 

 Srednjeevropske študije 

 Zgodovina jugovzhodne Evrope – skupna diploma 
 



Prijavni roki:  
 

- Za prijavo v prvem prijavnem roku na razpisna mesta za državljane Republike Slovenije in 

EU mora biti natisnjena prijava oddana najkasneje do 30. avgusta 2019 (rok za prijavo: 29. 
8. 2019).  

 

- Za prijavo na razpisna mesta za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva mora biti 
natisnjena prijava oddana najkasneje do 19. julija 2019 (rok za prijavo: 18. 7. 2019). 

 

- Za prijavo v drugem prijavnem roku (na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala 

nezapolnjena po prvi prijavi) mora biti natisnjena prijava oddana najkasneje do 20. 
septembra 2019 (rok za prijavo: 19. 9. 2019).  

 
- Na programih, kjer bo v prvem roku prijavljenih več kandidatov kot je razpisnih mest, bo 
izbor kandidatov potekal po zaključenem jesenskem izpitnem obdobju in sicer 17. 
septembra 2019. Prijavljeni kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis do 16. septembra 
2019. 
 
- Za študijski program Zgodovina jugovzhodne Evrope – skupna diploma je potrebna hkrati 
tudi prijava na Univerzi v Gradcu; rok za prijavo je 15. 5. 2019 (https://international.uni-
graz.at/en/stud/int-focus/jointdegrees/). 
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Prehodi med drugostopenjskimi študijskimi programi  

 
Prehodi med študijskimi programi veljajo za vse študijske programe na drugi stopnji  
(enopredmetne, dvopredmetne) na Filozofski fakulteti.  
 
Prehodi so možni med študijskimi programi iste stopnje, torej 2. stopnje.  
 
Prehodi so možni med študijskimi programi:  

- ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc; 
- med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po 

Evropskem prenosnem kreditnem sistemu iz prvega študijskega programa, ki se 
nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. 

 
Študent oz. študentka se lahko vključi v višji letnik drugega študijskega programa, če mu je 
v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so 
pogoj za vpis v višji letnik javnoveljavnega študijskega programa. 
 
(*Dodatni pogoj, ki velja le za magistrski študijski program Tolmačenje 2. stopnje: Študent 
mora opraviti preizkus tolmaških sposobnosti.) 
 
Za prehod med programi se ne šteje vpis v začetni letnik študijskega programa. 
 
Pri prehodih se lahko priznavajo: 

- primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent/-tka opravil/-a v prvem študijskem 
programu; 

- neformalno pridobljena primerljiva znanja. 
Predhodno pridobljena znanja študent/-tka izkazuje z ustreznimi dokumenti. 
 
V skladu s 5. členom Meril za prehode med študijskimi programi lahko študenti prehajajo 
tudi iz univerzitetnih (nebolonjskih) študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004, na 
bolonjske študijske programe, pri čemer je prehod mogoč: 
 - le med študijskimi programi istih disciplin in 
 - če od kandidatovega zadnjega vpisa na univerzitetni študijski program, s katerega 
prehaja, nista minili več kot 2 leti, vendar pa najkasneje do konca študijskega leta 
2015/2016.  
 
O izpolnjevanju pogojev za prehod in priznavanju obveznosti, na podlagi individualne 
prošnje kandidata/-tke in dokazil o opravljenih obveznostih, odloča pristojni organ fakultete 
na predlog oddelka po postopku, ki je določen v Statutu UL. 
 
V primeru, da ima študent/-tka opravljene obveznosti na tuji visokošolski instituciji, vloži 
vlogo za priznanje v tujini opravljenega izobraževanja na predpisanem obrazcu v skladu z 
Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja in veljavnim pravilnikom. Vlogi priloži 
predpisane dokumente.  
 

 
 



I. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Anglistika 

Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
Na magistrski študijski program Anglistika se lahko vpiše, kdor je končal: 

1) prvostopenjski program Anglistika, ovrednoten s 180 ECTS; 
2) katerega koli od drugih prvostopenjskih študijskih programov, ovrednotenih s 180 

ECTS; 
3) prvostopenjski študijski program ovrednoten z 240 ECTS; 
4) nebolonjski študij Angleškega jezika in književnosti; 
5) ostale nebolonjske študijske programe. 

 
Kandidati pod točko 2) se lahko vpišejo na drugostopenjski enopredmetni program Anglistika 
pod pogoji, navedenimi v alinejah a in b.  
 
Kandidati pod točko 3) se lahko vpišejo pod pogoji, navedenimi v alineji c in d. 
 
Kandidati pod točko 4) se lahko vpišejo pod pogoji, navedenimi v alineji e. 
 
Kandidati pod točko 5) se lahko se vpišejo pod pogoji, navedenimi v alineji d. Pri tem se jim 
lahko priznajo dosedanji opravljeni izpiti v obsegu največ do 10 ECTS. 

a) Študenti, ki so končali prvostopenjski študij tujejezikovne usmeritve (180 ECTS) morajo 
dodatno pridobiti še 30 ECTS prvostopenjskega enopredmetnega programa Anglistika. 
Obveznosti (i.e. diferencialne izpite) določi kolegij predstojnika Oddelka za anglistiko in 
amerikanistiko individualno glede na končani študijski program. 

b) Študenti, ki so končali kateri koli drug prvostopenjski študij (180 ECTS) morajo dodatno 
pridobiti še 60 ECTS prvostopenjskega enopredmetnega programa Anglistika. 
Obveznosti (i.e. diferencialne izpite) določi kolegij predstojnika Oddelka za anglistiko in 
amerikanistiko individualno glede na končani študijski program.  

c) Študenti, ki so končali prvostopenjski študij tujejezikovne usmeritve (240 ECTS) morajo 
dodatno pridobiti še 30 ECTS prvostopenjskega enopredmetnega programa Anglistika. 
Obveznosti (i.e. diferencialne izpite) določi kolegij predstojnika Oddelka za anglistiko in 
amerikanistiko individualno glede na končani študijski program. 

d) Študenti, ki so končali kateri koli drug prvostopenjski študij (240 ECTS) morajo dodatno 
pridobiti še 60 ECTS prvostopenjskega enopredmetnega programa Anglistika. 
Obveznosti (i.e. diferencialne izpite) določi kolegij predstojnika Oddelka za anglistiko in 
amerikanistiko individualno glede na končani študijski program. 

e) Študenti, ki so končali nebolonjski študij Angleškega jezika in književnosti, se lahko 
vpišejo v drugostopenjski študij. Pri tem se jim priznajo opravljene študijske obveznosti v 
obsegu 60 ECTS. Odločitev o priznavanju opravljenih obveznosti sprejema kolegij 
predstojnika Oddelka za anglistiko in amerikanistiko individualno. 

 
Pogoje za vpis na študij izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.  
 
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa - če bo sprejet sklep o 
omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani po naslednjih merilih: 
 
Kandidati pod točko 1): 

- povprečna ocena na prvostopenjskem študiju     35 % 

- ocena diplomskega izpita        35 % 

- povprečna ocena iz angleškega jezika      15 % 



- povprečna ocena iz angleške književnosti in kulture    15 % 
 
Kandidati pod točko 2) in 3):  

- povprečna ocena na prvostopenjskem študiju     25 % 

- ocena diplomske naloge / diplomskega izpita    20 % 

- povprečna ocena diferencialnih izpitov – 10-60 ECTS     55 % 
 
Kandidati pod točko 4): 

- povprečna ocena na dodiplomskem študiju      35 % 

- ocena diplomske naloge        35 % 

- povprečna ocena iz angleškega jezika      15 % 

- povprečna ocena iz angleške književnosti in kulture    15 % 
 
Kandidati pod točko 5):  

- povprečna ocena na dodiplomskem študiju      25 % 

- ocena diplomske naloge       20 % 

- povprečna ocena diferencialnih izpitov – 10-60 ECTS     55 % 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov kot pogoj za izvedbo programa/ 
smeri/modula: glej tabelo 

 
 
II. Magistrski študijski program 2. stopnje: 

 Antični in humanistični študiji 
 

Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
V študijski program se lahko vpiše, kdor je končal: 

a) študijski program prve stopnje z naslednjih strokovnih področij: Latinski jezik 
književnost in kultura – dvopredmetni, Grški jezik, književnost in kultura – 
dvopredmetni; 

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 
ECTS - te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za 
vsakega posameznika posebej določi Senat FF UL na predlog Oddelka za klasično 
filologijo, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na 1. stopnji, v programih za 
izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij; 
Obvezni predmeti: 
Latinski jezik ali Grški jezik: 10 ECTS. 
Latinska književnost ali Grška književnost: 6 ECTS. 

c) 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 ECTS - te obveznosti se določijo glede na 
različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi Senat 
FF UL na predlog Oddelka za klasično filologijo, kandidati pa jih lahko opravijo med 
študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred 
vpisom v magistrski študij. 
Obvezni predmeti:  
- Latinski jezik ali Grški jezik: 10 ECTS. 
- Latinska književnost ali Grška književnost: 6 ECTS. 

 



Pogoje za vpis na študij izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.  
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa - merilo ob omejitvi 
vpisa je povprečna ocena prvostopenjskega študija. 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni / izredni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov kot pogoj za izvedbo programa/ 
smeri/modula: glej tabelo 
 

 
III. Magistrski študijski program 2. stopnje: 

 Arheologija 
 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
V drugostopenjski magistrski študijski program Arheologija se lahko vpiše, kdor je končal:  

a) študijski program prve stopnje s področja arheologije; 
b) študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, če pred vpisom opravi 

študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija (diferencialne izpite iz 
temeljnih arheoloških predmetov), v obsegu od 10 do 60 ECTS. Te obveznosti se 
določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika 
posebej na predlog Oddelka za arheologijo določi Odbor za študentska vprašanja in 
svetovanje Filozofske fakultete, kandidati in kandidatke pa jih lahko opravijo med 
študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem 
diferencialnih izpitov pred vpisom v drugostopenjski magistrski študijski program;  

c) študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet od 1. 1. 1994 do 
11. 6. 2004. Pred vpisom mora opraviti študijske obveznosti, ki so bistvene za 
nadaljevanje študija (diferencialne izpite iz temeljnih arheoloških predmetov), v 
obsegu od 10 do 60 ECTS. Te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega 
področja in jih za vsakega posameznika posebej na predlog Oddelka za arheologijo 
določi Odbor za študentska vprašanja in svetovanje Filozofske fakultete, kandidati in 
kandidatke pa jih lahko opravijo med študijem na prvi stopnji, v programih za 
izpopolnjevanje ali z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v 
drugostopenjski magistrski študijski program. 

 
Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati in kandidatke, ki so končali enakovredno 
izobraževanje, kot je navedeno v točkah od a) do c), v tujini in se vpisujejo pod enakimi 
pogoji, kot veljajo za kandidate in kandidatke, ki so zaključili svoje šolanje v Sloveniji. 
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa: 
 

- kandidati in kandidatke iz točke a) izbrani oz. izbrane glede na dosežene točke, 
izračunane na podlagi:  

- povprečne ocene na prvostopenjskem oz. dodiplomskem študiju (60 %) in  
- ocene diplomskega izpita oz. diplomske naloge (40 %); 

- kandidati in kandidatke iz točk b) in c) izbrani oz. izbrane glede na dosežene točke, 
izračunane na podlagi:  

- povprečne ocene na prvostopenjskem oz. dodiplomskem študiju (40 %),  
- ocene diplomskega izpita oz. diplomske naloge (20 %) in  
- povprečne ocene diferencialnih izpitov (40 %). 

 
Kraj izvajanja: Ljubljana  
Način študija: redni / izredni 



Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov kot pogoj za izvedbo programa/ 
smeri/modula: glej tabelo 

 
 

IV. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji: 
V drugostopenjski študijski program Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji se lahko 
vpiše, kdor je končal: 

a) prvostopenjski študijski program s področja bibliotekarstva in informatike; 
b) katerega koli od drugih prvostopenjskih študijskih programov z drugih strokovnih 

področij, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za 
študij na drugi stopnji; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega 
področja in obsegajo 14 KT do 18 KT; 

c) diplomanti, ki so končali študijski program za pridobitev  visoke strokovne izobrazbe, 
sprejet od 1.1.1994 do 11.6.2004, če je kandidat pred vpisom opravil študijske 
obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji; te obveznosti se določijo glede 
na različnost strokovnega področja in obsegajo 14 KT do 18 KT; 

Iz nabora predmetov oddelek individualno, glede na zaključeno izobrazbo kandidatu, 
predpiše dodatne obveznosti v obsegu 14 KT do 18 KT, in sicer izmed naslednjih predmetov 
študijskega programa prve stopnje Bibliotekarstvo in informatika: 
 

 Osnove informacijske znanosti 6 KT 

 Sistemi za poizvedovanje 8 KT 

 Knjiga v zgodovinskem in družbenem kontekstu 8 KT 

 Osnove knjigarstva 6 KT 

 Osnove bibliotekarstva in organizacije knjižnic 10 KT 

 Organizacija knjižničnih zbirk 8 KT 
 
Kandidat oz. kandidatka lahko obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v programih 
za izpopolnjevanje ali z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program 
druge stopnje. 
Vsaka prošnja se obravnava individualno. 
V skladu z 91. členom statuta Univerze v Ljubljani pogoje za vpis na študij za pridobitev 
izobrazbe izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini. 
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa: 

- povprečna ocena na dodiplomskem študiju (60%) 
- ocena diplomskega izpita oz. diplomske naloge (40%) 

 
Če kandidat na svojem programu ni imel diplomskega izpita oz. diplomske naloge, se 
upošteva le povprečna ocena na dodiplomskem študiju (100%). 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni / izredni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov kot pogoj za izvedbo programa/ 
smeri/modula: glej tabelo 

 
 



V. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Etnologija in kulturna antropologija 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
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 Etnologija in kulturna antropologija 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 29 
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 (5 kreditnih točk po ECTS); 
- Teorije kulture, načini življenja in identitete (3 kreditnih točk po ECTS); 
- Etnografsko raziskovanje (3 kreditnih točk po ECTS); 
- Etnologija Evrope (3 kreditnih točk po ECTS); 
- Etnologija Slovenije 1 (3 kreditnih točk po ECTS), 
- Etnologija Slovenije 2 (3 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, oziroma 14 
kreditnih točk po ECTS, če so končali študijski program naravoslovja ali tehnike: 
poleg temeljnega etnološkega modula še Antropološke teorije, 5 kreditnih točk po 
ECTS). 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 58 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 (5 kreditnih točk po ECTS); 
- Teorije kulture, načini življenja in identitete (3 kreditnih točk po ECTS); 
- Etnografsko raziskovanje (6 kreditnih točk po ECTS); 
- Etnologija Evrope (3 kreditnih točk po ECTS); 
- Etnologija Slovenije 1 (3 kreditnih točk po ECTS); 
- Etnologija Slovenije 2 (3 kreditnih točk po ECTS 
- Folkloristika (5 kreditnih točk po ECTS); 
- Socialni spomin in kulturna dediščina (6 kreditnih točk po ECTS); 
- Etnološka muzeologija (5 kreditnih točk po ECTS);  
- Etnološko konservatorstvo (5 kreditnih točk po ECTS); 
- Etnologija Afrike, Etnologija Amerik, Etnologija Azije ali Etnologija Avstralije in 

Oceanije (5 kreditnih točk po ECTS). 
 
Pogoje za vpis na študij izpolnjuje tudi, kdor je končal 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 / izredni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov kot pogoj za izvedbo programa/ 
smeri/modula: glej tabelo 

 
 

VI. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Filozofija 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
V drugostopenjski študijski program Filozofija se lahko vpiše, kdor je končal:  

a) študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, 

z istega strokovnega področja (filozofija) ali enakovreden študijski program, pridobljen 

po dosedanjih predpisih v RS ali tujini;  

b) študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, 
z drugih strokovnih področij  ali enakovreden študijski program, pridobljen po 
dosedanjih predpisih v RS ali tujini, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, 
bistvene za nadaljevanje študija. Te obveznosti določi oddelek, ki izvaja program in 
obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk.  

 
Kandidat oz. kandidatka lahko predpisane obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v 

programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v študijski program 

druge stopnje.  

Vsaka prošnja se obravnava individualno, individualno se določita tudi obseg in vsebina 
dodatnih študijskih obveznosti iz temeljnih predmetov, bistvenih za študij na drugi stopnji. 
 



Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa - če je sprejet sklep o 
omejitvi vpisa, bodo kandidati iz prve alineje izbrani glede na: 

- povprečna ocena na prvostopenjskem oz. dodiplomskem študiju   50% točk 
- ocena diplomskega izpita oz. diplomske naloge     50% točk 

 
kandidati iz druge in tretje alineje pa glede na : 

- povprečna ocena na dodiplomskem študiju     30% točk 
- ocena diplome         30% točk 
- ocena diferencialnih izpitov       40% točk 

 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni / izredni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov kot pogoj za izvedbo programa/ 
smeri/modula: glej tabelo 

 
 

VII. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Francistične in romanistične študije  

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
V študijski program se lahko vpiše, kdor je končal:  

a) prvostopenjski univerzitetni študijski program iste discipline, ovrednoten s 180 ECTS;  
b) katerega koli od drugih prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov z 

ustreznih strokovnih področij (jezikoslovje, družboslovje, humanistika), če je kandidat 
pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji; te 
obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do 
60 ECTS; 

c) katerega koli od drugih prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov z drugih 
strokovnih področij, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so 
bistvene za študij na drugi stopnji; te obveznosti se določijo glede na različnost 
strokovnega področja in obsegajo do 60 ECTS;  

d) visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih 
strokovnih področij (jezikoslovje, družboslovje, humanistika), če je kandidat pred 
vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji; te 
obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do 
60 ECTS;  

e) visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih 
področij, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za 
študij na drugi stopnji; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega 
področja in obsegajo do 60 ECTS. 

 
Pogoje za vpis na študij izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.  

 
Kandidat oz. kandidatka lahko predpisane obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski 
program druge stopnje. Obveznosti določi oddelek, ki izvaja program. Vsaka prošnja se 
obravnava individualno, individualno se določita tudi obseg in vsebina dodatnih študijskih 
obveznosti iz temeljnih predmetov, bistvenih za študij na drugi stopnji. 
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa - na programu bodo 
kandidati izbrani po naslednjih merilih:  

a) če je študent zaključil študijski program, ki predvideva diplomsko delo in/ali diplomski 
izpit se upošteva:  



- povprečna ocena na prvostopenjskem (oz. dodiplomskem) študiju (70 %)  
- ocena diplomskega dela ali diplomskega izpita oziroma povprečna ocena 

diplomskega dela in diplomskega izpita (30%) 
b) če je študent zaključil študijski program, ki ne predvideva diplomskega dela in/ali 

diplomskega izpita, se upošteva povprečna ocena na prvostopenjskem (oz. 
dodiplomskem) študiju. 

 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni / izredni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov kot pogoj za izvedbo programa/ 
smeri/modula: glej tabelo  
 
 

VIII. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Geografija 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
Na drugostopenjski magistrski študijski program Geografija se lahko vpiše, kdor je končal:  

a) študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, 

z istega strokovnega področja (geografija) ali enakovreden študijski program, 

pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini;  

b) študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, 
z drugih strokovnih področij  ali enakovreden študijski program, pridobljen po 
dosedanjih predpisih v RS ali tujini, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, 
bistvene za nadaljevanje študija. Te obveznosti določi oddelek, ki izvaja program in 
obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk.  

 
Kandidat oz. kandidatka lahko predpisane obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v študijski program 
druge stopnje.  
 
Vsaka prošnja se obravnava individualno, individualno se določita tudi obseg in vsebina 
dodatnih študijskih obveznosti iz temeljnih predmetov, bistvenih za študij na drugi stopnji. 
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa: 
V primeru omejitve vpisa v drugostopenjski magistrski študijski program Geografija, se izbor 
kandidatov/kandidatk opravi na podlagi:  

 povprečne ocene na prvostopenjskem študiju (60%) 

 ocene zaključne seminarske naloge ali diplomske naloge na prvi stopnji (40%).  

Če program ne vsebuje zaključne seminarske naloge ali diplomske naloge na prvi stopnji, se 
100 % upošteva povprečna ocena na prvostopenjskem študiju.  
 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni / izredni  
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov kot pogoj za izvedbo programa/ 
smeri/modula: glej tabelo 

 
 

IX. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Germanistika 



 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
V študijski program druge stopnje Germanistika se lahko vpiše, kdor je končal:  
a) študijski program prve stopnje germanistične usmeritve; 
b) dvopredmetni študijski program prve stopnje germanistične ali nemcistične usmeritve; 
c) drug študijski program prve stopnje sorodne stroke humanistične ali družboslovne 
usmeritve; 
 
Pri tem se lahko kandidatu oz. kandidatki iz točke c.) glede na predhodno izobrazbo, na 
pridobljene kompetence dodiplomskega študija ter glede na druga znanja in spretnosti, 
pridobljena pred vpisom v program (gl. tudi točko 4.7), določijo študijske obveznosti od 10 do 
60 ECTS. Vsako prošnjo obravnava svet Oddelka individualno, individualno se določita tudi 
obseg in vsebina morebitnih dodatnih študijskih obveznosti iz temeljnih predmetov 
germanistične stroke, bistvenih za študij na drugi stopnji. Ti temeljni predmeti so Jezikovni 
sistem, Literarni sistem, Pisna in govorna komunikacija, Obdobja in tradicije. 
 
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.  
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa - 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. 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni / izredni  
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov kot pogoj za izvedbo programa/ 
smeri/modula: glej tabelo 

 
 

X. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Hispanistika 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
V program se lahko vpiše: 

a) vsak kandidat z diplomo prvostopenjskega univerzitetnega dvopredmetnega študija 
španskega jezika in književnosti;  

b) kandidat z univerzitetno diplomo prve stopnje katerekoli dvopredmetne ali 
enopredmetne smeri; kandidat mora opraviti izpite, ki se določijo individualno in pri 
katerih se preverijo jezikovne kompetence iz španskega jezika in književnosti (10-60 
ECTS). 

c) kandidat, ki je končal študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, 
sprejet od 1.1.1994 do 11. 6.2004. 

 
Pogoje za vpis na študij izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.  
 
Kandidat oz. kandidatka lahko predpisane obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski 
program druge stopnje. Obveznosti določi oddelek. 
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa:  



a) za diplomante prvostopenjskega univerzitetnega dvopredmetnega študija španskega 
jezika in književnosti:  
- povprečna ocena na prvi stopnji (50 %) 
- povprečna ocena iz španskega jezika (25 %) 
- povprečna ocena iz književnosti (25 %) 

 
b) za diplomante drugih smeri:  

- povprečna ocena na prvi stopnji (50 %) 
- povprečna ocena diferencialnih izpitov (50 %) 

  
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni / izredni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov kot pogoj za izvedbo programa/ 
smeri/modula: glej tabelo 

 
 

XI. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Japonologija 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
Na enopredmetni študijski program druge stopnje Japonologija se lahko vpiše, kdor je 
končal: 
 

1. študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, 

z istega strokovnega področja (japonologija) ali enakovreden študijski program, 

pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini; 

2. študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, 

z drugih strokovnih področij, ali enakovreden študijski program, pridobljen po 

dosedanjih predpisih v RS ali tujini, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, 

bistvene za nadaljevanje študija. Te obveznosti določi oddelek, ki izvaja program in 

obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk. 

Kandidat oz. kandidatka lahko predpisane obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v študijski program 
druge stopnje. 
 
Vsaka prošnja se obravnava individualno, individualno se določita tudi obseg in vsebina 
dodatnih študijskih obveznosti iz temeljnih predmetov, bistvenih za študij na drugi stopnji. 
 
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa: 

a) če je študent zaključil študijski program, ki predvideva diplomsko delo in/ali diplomski 
izpit se upošteva:  

- povprečna ocena na prvostopenjskem oz. dodiplomskem študiju (50%),  
- ocena diplomskega izpita oz. diplomske naloge (50%),  

b) če je študent zaključil študijski program, ki ne predvideva diplomskega dela in/ali 
diplomskega izpita, se upošteva:  

- povprečna ocena na prvostopenjskem oz. dodiplomskem študiju (100%).  
 
Znanje, pridobljeno pred vpisom v študijski program, se lahko prizna tudi kot opravljena 
študijska obveznost, o čemer odloča pristojni organ Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani 
na predlog Oddelka za azijske študije. 



 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni / izredni  
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov kot pogoj za izvedbo programa/ 
smeri/modula: glej tabelo 
 
 

XII. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Muzikologija 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
V magistrski študijski program druge stopnje Muzikologija se lahko vpiše, kdor je končal:  
 

a) študijski program prve stopnje z naslednjih strokovnih področij: muzikologija, 
glasbena pedagogika, kompozicija, dirigiranje; 

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 ECTS. 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. 
 

Pogoje za vpis na študij izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.  
 
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa: 

– za kandidate pod a): povprečna ocena prvostopenjskega študija (100%). 
– za kandidate pod b): povprečna ocena prvostopenjskega študija (50%), povprečna 

ocena predpisanih diferencialnih obveznosti (50%) 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni / izredni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov kot pogoj za izvedbo programa/ 
smeri/modula: glej tabelo  

 
 

XIII. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Prevajanje 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
 
Na magistrski študij Prevajanja se lahko vpiše  

 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); 

 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 ECTS. 



 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). 

 
Pogoje za vpis na študij izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.  
 
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 alineji (20 %) 
- povprečna ocena iz angleškega jezika na dodiplomskem študiju oz. ocena iz 

angleškega jezika pri izpitu, navedenem v drugi alineji  (20 %) 
- povprečna ocena iz drugega tujega jezika na dodiplomskem študiju oz. ocena iz 

drugega tujega jezika pri izpitu, navedenem v drugi alineji  (20 %) 

 
Roka za diferencialne izpite: 26. 6. – 6. 7. 2019 in 27. 8. - 10. 9. 2019. 

 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov kot pogoj za izvedbo programa/ 
smeri/modula: glej tabelo 
 
 

XIV. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Primerjalna književnost in literarna teorija 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
V študijski program se lahko vpiše, kdor je končal: 

 študijski program prve stopnje s strokovnega področja primerjalne književnosti, in 
sicer: 

– prvostopenjski študijski program Primerjalna književnost in literarna teorija 
– prvostopenjski študijski program Primerjalna književnost in literarna teorija –  
dvopredmetna 
 

 študijski program prve stopnje s strokovnega področja primerjalne književnosti pred 
bolonjsko prenovo, in sicer: 

– dodiplomski študijski program Primerjalna književnost in literarna teorija – 
enopredmetna (po starem študijskem programu), s tem da se diplomantu prizna 
60 KT 
– dodiplomski študijski program Primerjalna književnost in literarna teorija – 
dvopredmetna (po starem študijskem programu), s tem da se diplomantu prizna 
30 KT 

 

 kateri koli drugi bolonjski prvostopenjski ali dodiplomski študijski program pred 
bolonjsko reformo s sorodnega strokovnega področja, pri čemer mora glede na 
zaključeno smer študija opraviti diferencialne izpite iz temeljnih predmetov primerjalne 
književnosti in literarne teorij v obsegu med 10 in 60 KT. 
 



Diferencialni izpiti se določijo individualno glede na prej pridobljeno kandidatovo izobrazbo. 
Ustrezne obveznosti lahko kandidat izpolni med študijem na prvi stopnji ali  z opravljanjem 
diferencialnih izpitov pred vpisom na drugostopenjski študijski program. 
 
Pogoje za vpis na študij izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.  
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa: 
 
Če je število prijavljenih kandidatov večje od števila razpisanih mest, so kandidati izbrani na 
podlagi povprečne ocene na dodiplomskem študiju (brez ocene diplomskega dela ali 
zaključne seminarske naloge).  
 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni  
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov kot pogoj za izvedbo programa/ 
smeri/modula: glej tabelo 
 
 

XV. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Psihologija 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
 
Pogoji za vpis so skladni s členoma 38.a in 38.b Zakona o visokem šolstvu ter 91. členom 
Statuta Univerze v Ljubljani. V študijski program 2. stopnje Psihologija se lahko vpiše: 
 
1. kdor je končal študijski program prve stopnje s področja psihologije; 
  
2. kdor je končal študijski program prve stopnje z drugega, sorodnega strokovnega področja, 
če je pred vpisom opravil študijske obveznosti v obsegu do 60 kreditnih točk, ki so bistvene 
za nadaljevanje študija. Sorodna strokovna področja so: socialno delo; pedagogika in 
andragogika; socialna pedagogika; specialna in rehabilitacijska pedagogika; tiflopedagogika 
in pedagogika specifičnih učnih težav; biopsihologija. Kandidat dodatne študijske obveznosti 
lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem 
izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.  
 
Kandidat z zaključenim študijskim programom Socialno delo, Pedagogika in andragogika, 
Socialna pedagogika, Specialna in rehabilitacijska pedagogika ali Tiflopedagogika in 
pedagogika specifičnih učnih težav mora v celoti opraviti študijske obveznosti pri naslednjih 
predmetih iz akreditiranega programa prve stopnje Psihologija (UL FF): Multivariatne metode 
(5 KT), Testna teorija (7 KT), Motivacija in emocije (6 KT), Kognitivna psihologija (9 KT), 
Uvod v klinično psihologijo (4 KT), Psihologija dela (8 KT). Poleg tega mora kandidat s 
posameznim navedenim zaključenim prvostopenjskim študijskim programom v celoti opraviti 
še naslednje študijske obveznosti:  
• kandidat z zaključenim prvostopenjskim univerzitetnim študijskim programom Socialno 
delo: Razvojna psihologija otroštva (6 KT), Psihologija mladostništva in odraslosti (5 KT), 
Psihologija učenja (7 KT); 
• kandidat z zaključenim prvostopenjskim univerzitetnim študijskim programom Pedagogika 
in andragogika: Psihologija socialne moči in socialnega vplivanja (5 KT), Konstrukcija 
socialnega sveta (6 KT), Stališča, socialne kognicije in reprezentacije (6 KT), Uvod v 
svetovanje in psihoterapijo (3 KT); 



• kandidat z zaključenim prvostopenjskim univerzitetnim študijskim programom Socialna 
pedagogika: Psihologija osebnosti (7 KT), Psihologija socialne moči in socialnega vplivanja 
(5 KT), Stališča, socialne kognicije in reprezentacije (6 KT); 
• kandidat z zaključenim prvostopenjskim univerzitetnim študijskim programom Specialna in 
rehabilitacijska pedagogika ali prvostopenjskim univerzitetnim študijskim programom 
Tiflopedagogika in pedagogika specifičnih učnih težav: Psihologija osebnosti (7 KT), 
Psihologija socialne moči in socialnega vplivanja (5 KT), Socialna psihologija: Interakcija, 
grupa, aplikacija (5 KT), Uvod v svetovanje in psihoterapijo (3 KT). 
 
Kandidat z zaključenim prvostopenjskim študijskim programom Biopsihologija z Univerze na 
Primorskem mora pred vpisom na drugostopenjski študij psihologije na UL FF opraviti 
naslednje diferencialne obveznosti s prvostopenjskega študijskega programa Psihologija na 
UL FF: Razvojna psihologija otroštva (6 KT), Psihologija mladostništva in odraslosti (5 KT), 
Uporabna razvojna psihologija (5 KT), Uvod v socialno psihologijo (3 KT), Psihologija 
socialne moči in socialnega vplivanja (5 KT), Socialna psihologija: Interakcija, grupa, 
aplikacija (5 KT), Uvod v klinično psihologijo (4 KT), Uvod v svetovanje in psihoterapijo (3 
KT), Psihologija učenja (7 KT), Psihologija pouka (8 KT) in Psihologija dela (8 KT). 
 
3. Kandidat, ki ima zaključen drug prvostopenjski študijski program, lahko kandidira za vpis v 
študijski program 2. stopnje psihologije, če je njegov program pokrival vsaj 50 KT vsebin, 
sorodnih vsebinam iz prvostopenjskega študijskega programa Psihologija (UL FF), in če je 
pred vpisom opravil študijske obveznosti v obsegu od 10 do 60 kreditnih točk, ki so bistvene 
za nadaljevanje študija. Na podlagi predloženega programa prvostopenjskega študija, ki ga 
je kandidat opravljal, in drugih dokazil o osvojenih kompetencah, na predlog sveta Oddelka 
za psihologijo Senat Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani odloči, ali je program, ki ga je 
kandidat opravil, dovolj soroden prvostopenjskemu programu psihologije in je torej vpis na 
drugostopenjski program možen ali ne, in v kolikor je vpis možen, določi kandidatu dodatne 
študijske obveznosti iz akreditiranega programa prve stopnje Psihologija (UL FF), ki jih mora 
opraviti pred vpisom v magistrski študij.  
 
V skladu z 91. členom statuta Univerze v Ljubljani pogoje za vpis na drugostopenjski študij 
psihologije izpolnjuje tudi, kdor je končal prvostopenjsko izobraževanje v tujini. 
Enakovrednost izobrazbe se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za 
nadaljevanje izobraževanja. Postopek vodi pooblaščena oseba Univerze v Ljubljani, 
vsebinsko pa o priznanju v tujini pridobljene izobrazbe odloča dekan fakultete, skladno s 70. 
členom Statuta UL.   
Vsi kandidati morajo pri prijavi izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na 
skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom. 
Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so:  
- potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo,  
- spričevalo o zaključeni osnovni šoli v RS ali zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim učnim 
jezikom,  
- maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega 
strokovnega izobraževanja s katerega je razviden opravljen predmet Slovenski jezik,  
- spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem 
izobraževanju ali o zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim 
jezikom,  
- diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v RS v študijskem programu, in 
potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku.  
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa:  
Če je število prijavljenih kandidatov večje od števila razpisanih mest, so kandidati izbrani na 
podlagi povprečne ocene na dodiplomskem študiju. Pri tem se kandidatom z nepsiholoških 
programov v povprečje štejejo tudi ocene diferencialnih izpitov. 
 



Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov kot pogoj za izvedbo programa/ 
smeri/modula: glej tabelo  
Posamezni izbirni strokovni modul se bo izvajal, če bo nanj vpisanih vsaj 10 študentov. 
 
 

XVI. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Sinologija 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
 
Na drugostopenjski študijski program Sinologija se lahko vpiše, kdor je končal:  
 

1. študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, 

z istega strokovnega področja (sinologija) ali enakovreden študijski program, 

pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini; 

2. študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, 

z drugih strokovnih področij ali enakovreden študijski program, pridobljen po 

dosedanjih predpisih v RS ali tujini, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, 

bistvene za nadaljevanje študija. Te obveznosti določi oddelek, ki izvaja program in 

obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk.  

 
Kandidat oz. kandidatka lahko predpisane obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v študijski program 
druge stopnje. 
 
Vsaka prošnja se obravnava individualno, individualno se določita tudi obseg in vsebina 
dodatnih študijskih obveznosti iz temeljnih predmetov, bistvenih za študij na drugi stopnji. 
 
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa: 

- povprečna ocena na prvostopenjskem ali dodiplomskem študiju (50 %) in 

- ocena zaključnega diplomskega dela (50 %). 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni / izredni  
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov kot pogoj za izvedbo programa/ 
smeri/modula: glej tabelo 

 
 

XVII. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Slovenistika 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
V program se študenti lahko vpišejo pod naslednjimi pogoji: 

a) končan prvostopenjski univerzitetni študij Slovenistika;  



b) končan prvostopenjski univerzitetni študij po programu Slovenski jezik in književnost 
(dvopredmetni) in opravljeni diferencialni izpiti v obsegu do 60 ECTS (predvidoma 30 
ECTS); 

c) končan katerikoli prvostopenjski univerzitetni študijski program ali nebolonjski 4-letni 
univerzitetni študijski program, pri čemer mora glede na smer končanega študija 
opraviti diferencialne izpite v obsegu do 60 ECTS. 

d) visokošolski strokovni študijski program sorodnih strok, npr. predšolska vzgoja; pri 
čemer mora glede na smer končanega študija opraviti diferencialne izpite v obsegu 
60 ECTS. 

 
Diferencialni izpiti bodo določeni individualno glede na pridobljeno predhodno izobrazbo 
kandidata. Kandidat lahko te obveznosti opravi med študijem na 1. stopnji ali z opravljanjem 
diferencialnih izpitov pred vpisom v drugostopenjski študijski program. 
 
Pogoje za vpis na študij izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.  
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa - če bo vpis omejen, 
bodo kandidati izbrani glede na dosežene točke, izračunane na podlagi: 

- povprečne ocene na prvostopenjskem ali dodiplomskem študiju (60 %), 
- ocene zaključne seminarske naloge na prvi stopnji ali diplomskega dela (30 %), 
- bibliografije, nagrad in izkazanih pridobljenih znanj v praksi (10 %). 

 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni / izredni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov kot pogoj za izvedbo programa/ 
smeri/modula: glej tabelo (posamezna smer se bo izvajala, če bo nanjo vpisanih vsaj 5 
študentov) 
 
 

XVIII. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Sociologija kulture 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
Na drugostopenjski magistrski študijski program Sociologija kulture se lahko vpiše, kdor je 
končal: 
 

a) študijski program prve stopnje s področja Sociologije kulture ali Sociologije; 
 

b) študijski program prve stopnje  z drugih področij družboslovja in humanistke, če je 
kandidat/kandidatka pred vpisom opravil/-a študijske obveznosti, ki so bistvene za 
študij Sociologije kulture na drugi stopnji. Te obveznosti se določijo glede na 
različnost strokovnega področja in obsegajo 10 do 60 kreditnih točk. 
Kandidatu/kandidatki se obveznosti določijo iz naslednjih predmetov:  Uvod v 
sociologijo I, Uvod v sociologijo II,  Uvod v sociologijo kulture I in Uvod v sociologijo 
kulture II. 
Kandidat/kandidatka lahko predpisane obveznosti opravi med študijem na 1. stopnji 
ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v drugostopenjski magistrski študijski program 
Sociologija kulture. Za določitev obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija, je 
pristojen Kolegij predstojnika oddelka. Vsaka vloga se obravnava individualno, 
individualno se določita tudi obseg in vsebina dodatnih študijskih obveznosti. 

 
c) enakovredno izobraževanje v tujini. 

 



Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa:  
V primeru omejitve vpisa v magistrski študijski program 2. stopnje Sociologija kulture, se 
izbor kandidatov/kandidatk opravi na podlagi: 
- povprečne ocene na prvostopenjskem študiju (60 %) 
- ocene diplomskega dela na prvi stopnji (40 %). 
Kandidati, katerih študijski program 1. stopnje ne predvideva diplomskega dela, bodo v  100 
% izbrani na podlagi povprečne ocene na prvostopenjskem študiju. 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni  
Število vpisnih mest: glej tabelo  
Spodnja meja (število) vpisanih študentov kot pogoj za izvedbo programa/ 
smeri/modula: glej tabelo 
 
 

XIX. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Splošno jezikoslovje   

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
V magistrski študijski program druge stopnje Splošno jezikoslovje se lahko vpiše, kdor je 
končal:  
 

a) študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, 
z istega strokovnega področja ali enakovreden študijski program, pridobljen po 
dosedanjih predpisih v RS ali tujini; 

b) študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, 
z drugih  strokovnih področij ali enakovreden študijski program, pridobljen po 
dosedanjih predpisih v RS ali tujini, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, 
bistvene za nadaljevanje študija. Te obveznosti določi oddelek, ki izvaja program in 
obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk. 
 

Kandidat oz. kandidatka lahko predpisane obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v študijski program 
druge stopnje. 
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa 
Če je sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani po naslednjih merilih: 

- povprečne ocene na dodiplomskem študiju (35 %), 
- ocene diplomskega izpita oziroma diplomske naloge (35 %), 
- povprečne ocene pri predmetih iz jezikoslovnih, matematičnih ter družboslovnih 

predmetnih področij dodiplomskega študija (30 %). 
 
Če program ne vsebuje diplomskega izpita oz. diplomske naloge, bodo kandidati izbrani po 
naslednjih merilih: 

- povprečne ocene na dodiplomskem študiju (60 %), 
- povprečne ocene pri predmetih iz jezikoslovnih, matematičnih ter družboslovnih 

predmetnih področij dodiplomskega študija (40 %). 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni / izredni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov kot pogoj za izvedbo programa/ 
smeri/modula: glej tabelo 
 



 

XX. 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 ECTS; 

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 ECTS; te obveznosti se 
določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika 
posebej določi Kolegij predstojnika Oddelka za prevajalstvo FF UL. 

 
Pogoje za vpis na študij izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.  

 
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 alineji (20 %) 
- povprečna ocena iz prvega tujega jezika na dodiplomskem študiju oz. ocena iz prvega 

tujega jezika pri izpitu, navedenem v drugi alineji  (20 %) 
- povprečna ocena iz drugega tujega jezika na dodiplomskem študiju oz. ocena iz 

drugega tujega jezika pri izpitu, navedenem v drugi alineji  (20 %) 

 
Razpisani jeziki so angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina, španščina in hrvaščina. 
Študijska smer se razpiše le v primeru, da je prijavljenih vsaj 5 kandidatov za posamezni 
jezik. 

 
Roka za izpit in preizkus tolmaških sposobnosti 26. 6. – 6. 7. 2019 in 27. 8. – 10. 9. 2019. 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni 
Število vpisnih mest: glej tabelo. 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov kot pogoj za izvedbo programa/ 
smeri/modula: glej tabelo 
 
 

XXI. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Umetnostna zgodovina 



 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
V drugostopenjski magistrski študijski program Umetnostna zgodovina se lahko vpiše: 

a) kdor je končal „bolonjski“ prvostopenjski študijski program umetnostnozgodovinske 
študijske usmeritve ali 

b) kdor je končal katerikoli drugi „bolonjski“ prvostopenjski študijski program ali katerikoli 
drugi štiriletni univerzitetni študijski program, pri čemer mora opraviti naslednje 
diferencialne izpite iz temeljnih umetnostnozgodovinskih predmetov v obsegu od 10 
do 60 ECTS (obveznosti se določa individualno): 
– Uvod v občo umetnostno zgodovino (5 ECTS), 
– Uvod v slovensko umetnostno zgodovino(5 ECTS), 
– Umetnost zgodnjega in visokega srednjega veka v Zahodni Evropi I in II (10 

ECTS), 
– Umetnost poznega srednjega veka in zgodnjega novega veka v Zahodni Evropi I 

in II (10 ECTS), 
– Umetnost novega veka v Zahodni Evropi I in II (10 ECTS), 
– Slovenska umetnost v srednjem veku I in II (10 ECTS) in 
– Slovenska umetnost v novem veku I in II (10 ECTS). 

  
Kandidat lahko opravi te obveznosti med študijem na prvi stopnji, ali z opravljanjem 
diferencialnih izpitov pred vpisom v drugostopenjski magistrski študijski program. 
 
Pogoje za vpis na študij izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.  
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa: 
 

- povprečna ocena 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 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov kot pogoj za izvedbo programa/ 
smeri/modula: glej tabelo 
 
 

XXII. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Zgodovina 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
V drugostopenjski študijski program Zgodovina se lahko vpiše kdor je končal: 

a) enopredmetni ali dvopredmetni prvostopenjski študijski program zgodovina; 
b) dodiplomski študij humanistične usmeritve (prvo stopnjo, 180 ECTS): morajo 

dodatno pridobiti še 20 ECTS enopredmetne dodiplomske stopnje: Struktura in 
razvoj zgodovinske znanosti (5 ECTS), Teorija zgodovine (5 ECTS) in dva 
predmeta po 5 ECTS, ki ju glede na izbrano smer kandidata predpiše Oddelek za 
zgodovino individualno vsakemu kandidatu; 

c) dodiplomski študij družboslovne usmeritve (prvo stopnjo, 180 ECTS): morajo 
pridobiti še 30 ECTS enopredmetne dodiplomske stopnje: Struktura in razvoj 
zgodovinske znanosti (5 ECTS), Teorija zgodovine (5 ECTS) in štiri predmete po 
5 ECTS, ki jih glede na izbrano smer kandidata predpiše Oddelek za zgodovino 
individualno vsakemu kandidatu; 



d) dodiplomski študij tehnične in naravoslovne usmeritve (prvo stopnjo, 180 ECTS); 
mora pridobiti še 60 ECTS enopredmetne dodiplomske stopnje: Struktura in 
razvoj zgodovinske znanosti (5 ECTS), Teorija zgodovine (5 ECTS) in deset 
predmetov po 5 ECTS, ki jih glede na izbrano smer kandidata predpiše Oddelek 
za zgodovino individualno vsakemu kandidatu; 

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. 
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa: 
a) če je kandidat zaključil študijski program, ki predvideva diplomsko delo in/ali diplomski 
izpit, se upošteva povprečna ocena (70 %) in ocena diplomskega izpita oz. diplomske naloge 
(30 %) na prvostopenjskem študiju; 
b) če je kandidat zaključil študijski program, ki ne predvideva diplomskega dela in/ali 
diplomskega izpita, se upošteva povprečna ocena na prvostopenjskem študiju (100 %). 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni / izredni 
Število vpisnih mest: glej tabelo; Študijska smer Raziskovalna in arhivska smer v 
študijskem letu 2019/2020 ne bo razpisana. 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov kot pogoj za izvedbo programa/ 
smeri/modula: glej tabelo 
 
 

XXIII. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Anglistika - dvopredmetni 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
Na dvopredmetni študijski program druge stopnje se lahko vpiše, kdor je končal:  

1) prvostopenjski dvopredmetni univerzitetni študijski program istih disciplin, vrednoten s 
180 ECTS;  

2) prvostopenjski dvopredmetni univerzitetni študijski program istih disciplin, ovrednoten 
z 240 ECTS; pri tem se lahko kandidatom glede na opravljene obveznosti 
prvostopenjskega študija prizna do 60 ECTS; 

3) katerega koli od drugih prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov z 
ustreznih strokovnih področij (jezikoslovje, družboslovje, humanistika), če je kandidat 
pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji; te 
obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do 
60 ECTS; 

4) katerega koli od drugih prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov z drugih 
strokovnih področij, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so 
bistvene za študij na drugi stopnji; te obveznosti se določijo glede na različnost 
strokovnega področja in obsegajo do 60 ECTS;  

5) visokošolski strokovni študijski program po starem programu z ustreznih strokovnih 
področij (jezikoslovje, družboslovje, humanistika), če je kandidat pred vpisom opravil 
študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji;  te obveznosti se 
določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do 60 ECTS;  

6) visokošolski strokovni študijski program po starem programu z drugih strokovnih 
področij, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za 



študij na drugi stopnji; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega 
področja in obsegajo do 60 ECTS. 

 
Kandidat oz. kandidatka lahko predpisane obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski 
program druge stopnje. Obveznosti določita oba oddelka, ki izvajata program. 
 
Vsaka prošnja se obravnava individualno, individualno se določita tudi obseg in vsebina 
dodatnih študijskih obveznosti iz temeljnih predmetov, bistvenih za študij na drugi stopnji. 
 
Pogoje za vpis na študij izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.  
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa - če bo sprejet sklep o 
omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani po naslednjih merilih: 
 
Kandidati pod točko 1) in 2): 

- povprečna ocena na prvostopenjskem študiju     35 % 
- ocena diplomskega izpita        35 % 
- povprečna ocena iz angleškega jezika      15 % 
- povprečna ocena iz angleške književnosti in kulture    15 % 

 
Kandidati pod točko 3) in 4):  

- povprečna ocena na prvostopenjskem študiju     25 % 
- ocena diplomske naloge / diplomskega izpita    20 % 
- povprečna ocena diferencialnih izpitov – 10-60 ECTS     55 % 
 

Kandidati pod točko 5) in 6):  
- povprečna ocena na dodiplomskem študiju      25 % 
- ocena diplomske naloge       20 % 
- povprečna ocena diferencialnih izpitov – 10-60 ECTS     55 % 

 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni  
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov kot pogoj za izvedbo programa/ 
smeri/modula: glej tabelo 
 
 

XXIV. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Češki jezik in književnost - dvopredmetni 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
V dvopredmetni študijski program druge stopnje Češki jezik in književnost se lahko vpiše, 
kdor je končal: 

a. prvostopenjski univerzitetni študijski program Bohemistika (triletni program);  
b. prvostopenjski univerzitetni študijski program Češki jezik in književnost, ovrednoten z 

240 ECTS;  
c. drug prvostopenjski univerzitetni program sorodne smeri, ovrednoten s 180 ECTS; 
d. prvostopenjski univerzitetni študijski program sorodne smeri, ovrednoten z 240 ECTS; 
e. katerega koli od drugih prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov z 

ustreznih strokovnih področij (jezikoslovje, družboslovje, humanistika); 
f. katerega koli od drugih prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov z drugih 

strokovnih področij; 



g. visokošolski strokovni študijski program po starem programu z ustreznih strokovnih 
področij (jezikoslovje, družboslovje, humanistika); 

h. visokošolski strokovni študijski program po starem programu z drugih strokovnih 
področij. 

 
Kandidatom iz točke b. se lahko glede na opravljene obveznosti prvostopenjskega študija 
prizna do 60 ECTS. 
 
Kandidatom iz točke c. in d. glede na smer opravljenega prvostopenjskega študija Katedra 
za češki jezik in književnost (Oddelek za slavistiko FF) določi obseg in število diferencialnih 
izpitov. 
 
Kandidati iz točk e.–h. se na program lahko vpišejo, če so opravili študijske obveznosti, ki so 
bistvene za študij na drugi stopnji; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega 
področja in obsegajo do 60 ECTS.  
 
Kandidat oz. kandidatka lahko predpisane obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski 
program druge stopnje. V primeru izvedbe diferencialnih izpitov se opravijo izpiti iz temeljnih 
predmetov 5. in 6. semestra (3. letnik) prvostopenjskega študijskega programa Bohemistika. 
 
Vsaka prošnja se obravnava individualno, individualno se določita tudi obseg in vsebina 
dodatnih študijskih obveznosti iz temeljnih predmetov, bistvenih za študij na drugi stopnji. 
 
Pogoje za vpis na študij izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.  
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa - če bo sprejet sklep o 
omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani po naslednjih merilih: 

- uspeh pri študiju prve stopnje Bohemistike ali Zahodnoslovanskih študijev oz. 
sorodnega programa s področja humanistike, in sicer povprečna ocena 40 %, ocena 
diplomskega dela ali/in diplomskega izpita 30 % in 

- uspeh pri temeljnem jezikoslovnem in književnem predmetu v 3. letniku programa 
Bohemistika prve stopnje 30 %. 

 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni / izredni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov kot pogoj za izvedbo programa/ 
smeri/modula: glej tabelo  
 
 

XXV. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Etnologija in kulturna antropologija – dvopredmetni 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
V dvopredmetni študijski program druge stopnje Etnologija in kulturna antropologija se lahko 
vpiše, kdor je končal: 

a) prvostopenjski dvopredmetni univerzitetni študijski program istih disciplin, 
vrednoten s 180 KT;  

b) prvostopenjski dvopredmetni univerzitetni študijski program istih disciplin, 
ovrednoten z 240 KT; pri tem se lahko kandidatom glede na opravljene 
obveznosti prvostopenjskega študija prizna do 60 KT; 

c) katerega koli od drugih prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov z 
ustreznih strokovnih področij (jezikoslovje, družboslovje, humanistika), če je 



kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na 
drugi stopnji; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja 
in obsegajo od 10 do 60 KT; 

d) katerega koli od drugih prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov z 
drugih strokovnih področij, če je kandidat pred vpisom opravil študijske 
obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji; te obveznosti se določijo 
glede na različnost strokovnega področja in obsegajo do 60 KT;  

e) visokošolski strokovni študijski program po starem programu z ustreznih 
strokovnih področij (jezikoslovje, družboslovje, humanistika), če je kandidat pred 
vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji;  te 
obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 
10 do 60 KT;  

f) visokošolski strokovni študijski program po starem programu z drugih strokovnih 
področij, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene 
za študij na drugi stopnji; te obveznosti se določijo glede na različnost 
strokovnega področja in obsegajo do 60 KT. 

 
Kandidat oz. kandidatka lahko predpisane obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski 
program druge stopnje. Obveznosti določita oba oddelka, ki izvajata program. 
 
Vsaka prošnja se obravnava individualno, individualno se določita tudi obseg in vsebina 
dodatnih študijskih obveznosti iz temeljnih predmetov, bistvenih za študij na drugi stopnji. 
 
Pogoje za vpis na študij izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.  
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa: 
ob omejitvi vpisa bo upoštevana dosežena povprečna ocena na študiju prve stopnje. 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov kot pogoj za izvedbo programa/ 
smeri/modula: glej tabelo 
 
 

XXVI. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Filozofija – dvopredmetni 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
V drugostopenjski dvopredmetni študijski program Filozofija se lahko vpiše, kdor je končal:  

a) študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, 

z istega strokovnega področja (filozofija) ali enakovreden študijski program, pridobljen 

po dosedanjih predpisih v RS ali tujini;  

b) študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, 

z drugih strokovnih področij  ali enakovreden študijski program, pridobljen po 

dosedanjih predpisih v RS ali tujini, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, 

bistvene za nadaljevanje študija. Te obveznosti določi oddelek, ki izvaja program in 

obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk.  

Kandidat oz. kandidatka lahko predpisane obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v študijski program 
druge stopnje.  



Vsaka prošnja se obravnava individualno, individualno se določita tudi obseg in vsebina 
dodatnih študijskih obveznosti iz temeljnih predmetov, bistvenih za študij na drugi stopnji. 
 
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa - če je sprejet sklep o 
omejitvi vpisa, bodo kandidati iz prve alineje izbrani glede na: 

- povprečna ocena na prvostopenjskem oz. dodiplomskem študiju (50 % točk) 
- ocena diplomskega izpita oz. diplomske naloge (50 % točk) 

 
kandidati iz druge in tretje alineje pa glede na: 

- povprečna ocena na dodiplomskem študiju (30 % točk) 
- ocena diplome (30 % točk) 
- ocena diferencialnih izpitov (40 % točk) 

 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni / izredni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov kot pogoj za izvedbo programa/ 
smeri/modula: glej tabelo 
 
 

XXVII. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Francistične študije – dvopredmetni 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
V študijski program se lahko vpiše, kdor je končal:  

a) prvostopenjski dvopredmetni univerzitetni študijski program istih disciplin, ovrednoten 
s 180 ECTS;  

b) katerega koli od drugih prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov z 
ustreznih strokovnih področij (jezikoslovje, družboslovje, humanistika), če je kandidat 
pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji; te 
obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do 
60 ECTS; 

c) katerega koli od drugih prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov z drugih 
strokovnih področij, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so 
bistvene za študij na drugi stopnji; te obveznosti se določijo glede na različnost 
strokovnega področja in obsegajo do 60 ECTS;  

d) visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih 
strokovnih področij (jezikoslovje, družboslovje, humanistika), če je kandidat pred 
vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji; te 
obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do 
60 ECTS;  

e) visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih 
področij, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za 
študij na drugi stopnji; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega 
področja in obsegajo do 60 ECTS. 

 
Pogoje za vpis na študij izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.  
 
Kandidat oz. kandidatka lahko predpisane obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski 
program druge stopnje. Obveznosti določita oba oddelka, ki izvajata program. 
 



Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa - na programu bodo 
kandidati izbrani po naslednjih merilih:  

a) če je študent zaključil študijski program, ki ne predvideva diplomskega dela in/ali 
diplomskega izpita, se upošteva povprečna ocena na prvostopenjskem (oz. 
dodiplomskem) študiju. 

 
b) če je študent zaključil študijski program, ki predvideva diplomsko delo in/ali diplomski 

izpit se upošteva: 
- povprečna ocena na prvostopenjskem (oz. dodiplomskem) študiju (70 %) 
- ocena diplomskega dela ali diplomskega izpita oziroma povprečna ocena 

diplomskega dela in  diplomskega izpita (30%)   
   
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni / izredni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov kot pogoj za izvedbo programa/ 
smeri/modula: glej tabelo 
 
 

XXVIII. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Grški jezik, književnost in kultura - dvopredmetni 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
V dvopredmetni študijski program druge stopnje se lahko vpiše, kdor je končal: 

a) prvostopenjski dvopredmetni univerzitetni študijski program istih disciplin, vrednoten s 
180 ECTS; 

b) prvostopenjski dvopredmetni univerzitetni študijski program istih disciplin, ovrednoten 
z 240 ECTS; pri tem se lahko kandidatom glede na opravljene obveznosti 
prvostopenjskega študija prizna do 60 ECTS; 

c) katerega koli od drugih prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov z 
ustreznih strokovnih področij (jezikoslovje, družboslovje, humanistika), če je kandidat 
pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji; te 
obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do 
60 ECTS; obveznosti se določijo individualno in obsegajo od 10 do 60 ECTS. 
Obvezni predmeti:  
- Grški jezik (najmanj 10 ECTS) 
- Grška književnost (najmanj 6 ECTS) 

d) katerega koli od drugih prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov z drugih 
strokovnih področij, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so 
bistvene za študij na drugi stopnji; te obveznosti se določijo glede na različnost 
strokovnega področja in obsegajo do 60 ECTS; obveznosti se določijo individualno in 
obsegajo od 10 do 60 ECTS.  
Obvezni predmeti:  
- Grški jezik (najmanj 10 ECTS) 
- Grška književnost (najmanj 6 ECTS) 

e) visokošolski strokovni študijski program po starem programu z ustreznih strokovnih 
področij (jezikoslovje, družboslovje, humanistika), če je kandidat pred vpisom opravil 
študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji;  te obveznosti se 
določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do 60 ECTS; 
obveznosti se določijo individualno in obsegajo od 10 do 60 ECTS. 
Obvezni predmeti:  
- Grški jezik (najmanj 10 ECTS) 
- Grška književnost (najmanj 6 ECTS) 



f) visokošolski strokovni študijski program po starem programu z drugih strokovnih 
področij, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za 
študij na drugi stopnji; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega 
področja in obsegajo do 60 ECTS; obveznosti se določijo individualno in obsegajo od 
10 do 60 ECTS.  
Obvezni predmeti:  
- Grški jezik (najmanj 10 ECTS) 
- Grška književnost (najmanj 6 ECTS) 

 
Kandidat oz. kandidatka lahko predpisane obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski 
program druge stopnje. Obveznosti določita oba oddelka, ki izvajata program. 
Vsaka prošnja se obravnava individualno, individualno se določita tudi obseg in vsebina 
dodatnih študijskih obveznosti iz temeljnih predmetov, bistvenih za študij na drugi stopnji. 
 
Pogoje za vpis na študij izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.  
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa - merilo ob omejitvi 
vpisa je povprečna ocena prvostopenjskega študija. 
  
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni / izredni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov kot pogoj za izvedbo programa/ 
smeri/modula: glej tabelo 
 
 

XXIX. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Italijanski jezik in književnost - dvopredmetni 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
V dvopredmetni študijski program druge stopnje se lahko vpiše, kdor je končal:  

a) prvostopenjski dvopredmetni univerzitetni študijski program Italijanski jezik in 
književnost, vrednoten s 180 ECTS;  

b) prvostopenjski dvopredmetni univerzitetni študijski program s področja italijanskega 
jezika in književnosti, ovrednoten z 240 ECTS; pri tem se lahko kandidatom glede na 
opravljene obveznosti prvostopenjskega študija prizna do 60 ECTS; 

c) katerega koli od drugih prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov z 
ustreznih strokovnih področij (jezikoslovje, družboslovje, humanistika), če je kandidat 
pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji; te 
obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do 
60 ECTS; 

d) katerega koli od drugih prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov z drugih 
strokovnih področij, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so 
bistvene za študij na drugi stopnji; te obveznosti se določijo glede na različnost 
strokovnega področja in obsegajo do 60 ECTS;  

e) visokošolski strokovni študijski program po starem programu z ustreznih strokovnih 
področij (jezikoslovje, družboslovje, humanistika), če je kandidat pred vpisom opravil 
študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji; te obveznosti se 
določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do 60 ECTS;  

f) visokošolski strokovni študijski program po starem programu z drugih strokovnih 
področij, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za 
študij na drugi stopnji; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega 
področja in obsegajo do 60 ECTS. 



 
Pogoje za vpis na študij izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.  
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa:  
 

a) merila za izbiro ob omejitvi vpisa za diplomante prvostopenjskega dvopredmetnega 
študijskega programa Italijanski jezik in književnost:  
- povprečna ocena na prvostopenjskem študijskem programu (50 %) 
- povprečna ocena iz italijanskega jezika (25 %) 
- povprečna ocena iz italijanske književnosti (25 %) 

 
b) merila ob omejitvi vpisa za diplomante drugih študijskih programov:  

- povprečna ocena na prvostopenjskem študijskem programu (50 %) 
- povprečna ocena diferencialnih izpitov (50 %) 

 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni / izredni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov kot pogoj za izvedbo programa/ 
smeri/modula: glej tabelo 
 
 

XXX. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Japonologija – dvopredmetni 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
Na dvopredmetni študijski program druge stopnje Japonologija se lahko vpiše, kdor je 
končal: 
 

1. študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, 

z istega strokovnega področja (japonologija) ali enakovreden študijski program, 

pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini; 

2. študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, 

z drugih strokovnih področij, ali enakovreden študijski program, pridobljen po 

dosedanjih predpisih v RS ali tujini, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, 

bistvene za nadaljevanje študija. Te obveznosti določi oddelek, ki izvaja program in 

obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk. 

 
Kandidat oz. kandidatka lahko predpisane obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v študijski program 
druge stopnje. 
 
Vsaka prošnja se obravnava individualno, individualno se določita tudi obseg in vsebina 
dodatnih študijskih obveznosti iz temeljnih predmetov, bistvenih za študij na drugi stopnji. 
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa: 

a) če je študent zaključil študijski program, ki predvideva diplomsko delo in/ali diplomski 
izpit se upošteva:  
- povprečna ocena na prvostopenjskem oz. dodiplomskem študiju (50 %),  
- ocena diplomskega izpita oz. diplomske naloge (50 %),  

b) če je študent zaključil študijski program, ki ne predvideva diplomskega dela in/ali 
diplomskega izpita, se upošteva:  



- povprečna ocena na prvostopenjskem oz. dodiplomskem študiju (100 %).  
 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni / izredni  
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov kot pogoj za izvedbo programa/ 
smeri/modula: glej tabelo 
 
 

XXXI. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Južnoslovanski študiji – dvopredmetni 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
 
V dvopredmetni študijski program druge stopnje Južnoslovanski študiji se lahko vpiše, kdor 
je končal: 
1. prvostopenjski dvopredmetni univerzitetni študijski program Južnoslovanski študiji; 
2. prvostopenjski univerzitetni študijski program istih disciplin (kroatistika, srbistika, 
makedonistika ipd.), vrednoten s 180 ECTS; 
3. prvostopenjski univerzitetni študijski program istih disciplin (kroatistika, srbistika, 
makedonistika ipd.), vrednoten z 240 ECTS, pri čemer se lahko kandidatom glede na 
opravljene obveznosti prvostopenjskega študija prizna do 60 ECTS; 
4. katerikoli drug prvostopenjski univerzitetni študijski program z drugih strokovnih področij, 
če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi 
stopnji; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo do 60 
ECTS; 
5. nebolonjski univerzitetni dodiplomski študijski program Hrvaški, srbski in makedonski jezik 
s književnostmi, pri čemer se kandidatom v skladu z 49. členom ZviS-D priznajo naslednje 
opravljene obveznosti: 

- Južnoslovanski študiji – Prevajalska smer: Hrvaški in srbski jezik (3 ECTS), Sodobna 
hrvaška in srbska književnost (3 ECTS), Sodobna makedonska književnost (3 ECTS), 
Bolgarski jezik (3 ECTS), Prevajanje neumetnostnih besedil (3 ECTS), Mediji in 
prevajanje (3 ECTS) = skupaj 18 ECTS; 

- Južnoslovanski študiji – Kulturološka smer: Hrvaški in srbski jezik (3 ECTS), Sodobna 
hrvaška in srbska književnost (3 ECTS), Sodobna makedonska književnost (3 ECTS), 
Bolgarski jezik (3 ECTS), Ustno slovstvo (3 ECTS), Slovenska književnost (3 ECTS) 
= skupaj 18 ECTS;  

6. katerikoli visokošolski strokovni študijski program po starem programu, če je kandidat pred 
vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji; te obveznosti se 
določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo do 60 ECTS. 
 
Kandidat oz. kandidatka lahko predpisane obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem dodatnih obveznosti oz. diferencialnih izpitov 
pred vpisom v študijski program druge stopnje. 
 
Diferencialni izpiti se opravljajo iz naslednjih predmetov prvostopenjskega dvopredmetnega 
univerzitetnega študijskega programa Južnoslovanski študiji: 
 

 ECTS 

1. Hrvaški in srbski jezik 1 4 

2. Hrvaška in srbska književnost 1 4 

3. Makedonski jezik 1 3 

4. Južnoslovanske družbe in kulture 1 5 



5. Hrvaški in srbski jezik 2 4 

6. Hrvaška in srbska književnost 2 4 

7. Makedonski jezik 2 3 

8. Hrvaški in srbski jezik 3 4 

9. Hrvaška in srbska književnost 3 4 

10. Makedonski jezik 3 3 

11. Južnoslovanske družbe in kulture 2 5 

12. Hrvaški in srbski jezik 4 4 

13. Hrvaška in srbska književnost 4 4 

14. Makedonski jezik 4 3 

15. Hrvaški in srbski jezik 5 4 

16. Hrvaška in srbska književnost 5 4 

17. Makedonska književnost  4 

18. Hrvaški in srbski jezik 6 3 

19. Hrvaška in srbska književnost 6 3 

20. Bolgarski jezik  3 

 
Vsaka prošnja se obravnava individualno, individualno se določita tudi obseg in vsebina 
dodatnih študijskih obveznosti iz temeljnih predmetov, bistvenih za študij na drugi stopnji. 
 
Pogoje za vpis na študij izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.  
 
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa: 
V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov upošteva: 

- uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena izpitov in vaj) (75 %) in 
- ocena diplomskega izpita oz. diplomske naloge (25 %). 

 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni / izredni  
Število vpisnih mest: glej tabelo; Študijska smer Kulturološka smer se v študijskem letu 
2019/2020 ne razpiše. 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov kot pogoj za izvedbo programa/ 
smeri/modula: glej tabelo  
 
 

XXXII. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Latinski jezik, književnost in kultura - dvopredmetni 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
V dvopredmetni študijski program druge stopnje se lahko vpiše, kdor je končal:  

a) prvostopenjski dvopredmetni univerzitetni študijski program istih disciplin, vrednoten s 
180 ECTS;  

b) prvostopenjski dvopredmetni univerzitetni študijski program istih disciplin, ovrednoten 
z 240 ECTS; pri tem se lahko kandidatom glede na opravljene obveznosti 
prvostopenjskega študija prizna do 60 ECTS; 

c) katerega koli od drugih prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov z 
ustreznih strokovnih področij (jezikoslovje, družboslovje, humanistika), če je kandidat 
pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji; te 
obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do 
60 ECTS; obveznosti se določijo individualno in obsegajo od 10 do 60 ECTS. 
Obvezni predmeti:  
- Latinski jezik (najmanj 10 ECTS)  



- Latinska književnost (najmanj 6 ECTS) 
d) katerega koli od drugih prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov z drugih 

strokovnih področij, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so 
bistvene za študij na drugi stopnji; te obveznosti se določijo glede na različnost 
strokovnega področja in obsegajo do 60 ECTS; obveznosti se določijo individualno in 
obsegajo od 10 do 60 ECTS.  
Obvezni predmeti:  
- Latinski jezik (najmanj 10 ECTS)  
- Latinska književnost (najmanj 6 ECTS) 

e) visokošolski strokovni študijski program po starem programu z ustreznih strokovnih 
področij (jezikoslovje, družboslovje, humanistika), če je kandidat pred vpisom opravil 
študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji; te obveznosti se 
določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do 60 ECTS; 
obveznosti se določijo individualno in obsegajo od 10 do 60 ECTS.  
Obvezni predmeti:  
- Latinski jezik (najmanj 10 ECTS)  
- Latinska književnost (najmanj 6 ECTS) 

f) visokošolski strokovni študijski program po starem programu z drugih strokovnih 
področij, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za 
študij na drugi stopnji; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega 
področja in obsegajo do 60 ECTS. Te obveznosti se določijo individualno in obsegajo 
od 10 do 60 ECTS.  
Obvezni predmeti:  
- Latinski jezik (najmanj 10 ECTS)  
- Latinska književnost (najmanj 6 ECTS) 

 
Kandidat oz. kandidatka lahko predpisane obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski 
program druge stopnje. Obveznosti določita oba oddelka, ki izvajata program. 
Vsaka prošnja se obravnava individualno, individualno se določita tudi obseg in vsebina 
dodatnih študijskih obveznosti iz temeljnih predmetov, bistvenih za študij na drugi stopnji. 
 
Pogoje za vpis na študij izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.  
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa - merilo ob omejitvi 
vpisa je povprečna ocena prvostopenjskega študija. 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni / izredni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov kot pogoj za izvedbo programa/ 
smeri/modula: glej tabelo 

 
 

XXXIII. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Nemcistika – dvopredmetni 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
V dvopredmetni študijski program druge stopnje Nemcistika se lahko vpiše, kdor je končal:  

a) prvostopenjski dvopredmetni univerzitetni študijski program istih disciplin, vrednoten s 
180 ECTS;  

b) prvostopenjski dvopredmetni univerzitetni študijski program istih disciplin, ovrednoten 
z 240 ECTS; pri tem se lahko kandidatom glede na opravljene obveznosti 
prvostopenjskega študija prizna do 60 ECTS; 



c) katerega koli od drugih prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov z drugih 
strokovnih področij, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so 
bistvene za študij na drugi stopnji; te obveznosti se določijo glede na različnost 
strokovnega področja in obsegajo do 60 ECTS;  

d) visokošolski strokovni študijski program po starem programu, če je kandidat pred 
vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji; te 
obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do 
60 ECTS. 

 
Kandidat oz. kandidatka lahko predpisane obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski 
program druge stopnje. Obveznosti določita oba oddelka, ki izvajata program. 
 
Vsaka prošnja se obravnava individualno, individualno se določita tudi obseg in vsebina 
dodatnih študijskih obveznosti iz temeljnih predmetov, bistvenih za študij na drugi stopnji. 
 
Pogoje za vpis na študij izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.  
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa - 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 naslednjem kriteriju: 

- povprečna ocena na dodiplomskem študiju. 
   
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni / izredni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov kot pogoj za izvedbo programa/ 
smeri/modula: glej tabelo 
 
 

XXXIV. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Polonistika – dvopredmetni 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
V dvopredmetni študijski program druge stopnje Polonistika se lahko vpiše, kdor je končal:  

a) prvostopenjski univerzitetni študijski program Polonistika (bolonjski triletni program); 
b) drug prvostopenjski univerzitetni program sorodne smeri, ovrednoten s 180 ECTS;  
c) katerega koli od drugih prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov z 

ustreznih strokovnih področij (jezikoslovje, družboslovje, humanistika) 
d) katerega koli od drugih prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov z drugih 

strokovnih področij 
e) visokošolski strokovni študijski program po starem programu z drugih strokovnih 

področij;  
 
Kandidati iz točk 2–5 opravijo do 60 ECTS dodatnih obveznosti, ki se določijo individualno iz 
nabora predmetov prve stopnje. Kandidat oz. kandidatka lahko predpisane obveznosti opravi 
med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem diferencialnih 
izpitov pred vpisom v študijski program druge stopnje. Obveznosti določita oba oddelka, ki 
izvajata program. 
 
Pogoje za vpis na študij izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.  
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa - če bo sprejet sklep o 
omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani po naslednjih merilih: 



- uspeh pri študiju prve stopnje Polonistike ali Zahodnoslovanskih študijev oz. 
sorodnega programa s področja humanistike, in sicer povprečna ocena 40 %, 
ocena diplomskega dela ali/in diplomskega izpita 30 % 

- uspeh pri temeljnem jezikoslovnem in književnem predmetu v 3. letniku programa 
Polonistika prve stopnje  Leksikologija in Poljska književnost od modernizma do 
postmodernizma 30 %. 
 

Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni / izredni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov kot pogoj za izvedbo programa/ 
smeri/modula: glej tabelo  
 
 

XXXV. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Primerjalna književnost in literarna teorija – dvopredmetni 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
V dvopredmetni študijski program druge stopnje se lahko vpiše, kdor je končal:  

a) prvostopenjski dvopredmetni univerzitetni študijski program istih disciplin, vrednoten s 
180 ECTS;  

b) prvostopenjski dvopredmetni univerzitetni študijski program istih disciplin, ovrednoten 
z 240 ECTS; pri tem se lahko kandidatom glede na opravljene obveznosti 
prvostopenjskega študija prizna do 60 ECTS; 

c) katerega koli od drugih prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov z 
ustreznih strokovnih področij (jezikoslovje, družboslovje, humanistika), če je kandidat 
pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji; te 
obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do 
60 ECTS; 

d) katerega koli od drugih prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov z drugih 
strokovnih področij, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so 
bistvene za študij na drugi stopnji; te obveznosti se določijo glede na različnost 
strokovnega področja in obsegajo do 60 ECTS;  

e) visokošolski strokovni študijski program po starem programu z ustreznih strokovnih 
področij (jezikoslovje, družboslovje, humanistika), če je kandidat pred vpisom opravil 
študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji; te obveznosti se 
določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do 60 ECTS;  

f) visokošolski strokovni študijski program po starem programu z drugih strokovnih 
področij, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za 
študij na drugi stopnji; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega 
področja in obsegajo do 60 ECTS. 

 
Pogoje za vpis na študij izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.  
 
Kandidat oz. kandidatka lahko predpisane obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski 
program druge stopnje. Obveznosti določita oba oddelka, ki izvajata program. 
 
Vsaka prošnja se obravnava individualno, individualno se določita tudi obseg in vsebina 
dodatnih študijskih obveznosti iz temeljnih predmetov, bistvenih za študij na drugi stopnji. 
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa: 

 



Če je število prijavljenih kandidatov večje od števila razpisanih mest, so kandidati izbrani na 
podlagi povprečne ocene na dodiplomskem študiju (brez ocene diplomskega dela ali 
zaključne seminarske naloge).  

 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni  
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov kot pogoj za izvedbo programa/ 
smeri/modula: glej tabelo 
 
 

XXXVI. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Primerjalno jezikoslovje - dvopredmetni 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
V drugostopenjski magistrski dvopredmetni študijski program Primerjalno jezikoslovje se 
lahko vpiše: 

a) kdor je končal »bolonjski« prvostopenjski univerzitetni dvopredmetni študijski program 
Primerjalno jezikoslovje; 

b) kdor je končal katerikoli drug »bolonjski« jezikoslovni univerzitetni študijski program. 
Pogoj za prehod je opravljen izpit iz starega indoevropskega jezika v obsegu najmanj 
10ECTS; 

c) kdor je končal katerikoli drug »nebolonjski« ali nejezikoslovni študijski program. 
Kandidati opravljajo diferencialne izpite iz temeljnih predmetov v obsegu do 60 ECTS. 
Vsak primer posebej obravnava Oddelek za primerjalno jezikoslovje, ki določi vrsto in 
obseg diferencialnih izpitov glede na predhodno znanje, opravljene obveznosti in 
individualna študijska zanimanja posameznika;  

 
Pogoje za vpis na študij izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.  
 
Vsak primer posebej obravnava Oddelek za primerjalno jezikoslovje, ki določi vrsto in obseg 
diferencialnih izpitov, če so ti potrebni. 
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa: 

- če je sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na dosežene točke, 
izračunane na podlagi povprečne ocene na prvostopenjskem študiju. 

 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni / izredni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov kot pogoj za izvedbo programa/ 
smeri/modula: glej tabelo 
 
 

XXXVII. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Primerjalno slovansko jezikoslovje - dvopredmetni 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
V dvopredmetni študijski program druge stopnje se lahko vpiše, kdor je končal:  

a) prvostopenjski dvopredmetni univerzitetni študijski program istih disciplin, vrednoten s 
180 ECTS;  



b) prvostopenjski dvopredmetni univerzitetni študijski program istih disciplin, ovrednoten 
z 240 ECTS; pri tem se lahko kandidatom glede na opravljene obveznosti 
prvostopenjskega študija prizna do 60 ECTS; 

c) katerega koli od drugih prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov z 
ustreznih strokovnih področij (jezikoslovje, družboslovje, humanistika), če je kandidat 
pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji; te 
obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do 
60 ECTS; 

d) katerega koli od drugih prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov z drugih 
strokovnih področij, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so 
bistvene za študij na drugi stopnji; te obveznosti se določijo glede na različnost 
strokovnega področja in obsegajo do 60 ECTS;  

e) visokošolski strokovni študijski program po starem programu z ustreznih strokovnih 
področij (jezikoslovje, družboslovje, humanistika), če je kandidat pred vpisom opravil 
študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji; te obveznosti se 
določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do 60 ECTS;  

f) visokošolski strokovni študijski program po starem programu z drugih strokovnih 
področij, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za 
študij na drugi stopnji; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega 
področja in obsegajo do 60 ECTS. 

 
Kandidat oz. kandidatka lahko predpisane obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski 
program druge stopnje. Obveznosti določita oba oddelka, ki izvajata program. 
 
Pogoje za vpis na študij izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.  
 
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa - če je sprejet sklep o 
omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na dosežene točke, izračunane na podlagi 
povprečne ocene na prvostopenjskem študiju. 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni / izredni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov kot pogoj za izvedbo programa/ 
smeri/modula: glej tabelo 
 
 

XXXVIII. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Rusistika – dvopredmetni 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
V drugostopenjski magistrski dvopredmetni študijski program Rusistika se lahko vpiše, kdor 
je končal: 
 

a) prvostopenjski dvopredmetni študijski program istih disciplin. 
b) Katerega koli od drugih prvostopenjskih študijskih programov z drugih strokovnih 

področij in lahko ob tem izkaže ustrezno znanje ruščine (C1 skupnega evropskega 
referenčnega okvira), če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so 
bistvene za študij na drugi stopnji; te obveznosti se določijo glede na različnost 
strokovnega področja in obsegajo do 60 ECTS.  

c) Študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet od 1.1.1994 do 
11.6.2004, in lahko ob tem izkaže ustrezno znanje ruščine (C1 skupnega evropskega 



referenčnega okvira), če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so 
bistvene za študij na drugi stopnji; te obveznosti se določijo glede na različnost 
strokovnega področja in obsegajo do 60 ECTS in lahko ob tem izkaže ustrezno znanje 
ruščine (C1 skupnega evropskega referenčnega okvira). 

d) Diplomanti dvopredmetnih štiriletnih univerzitetnih študijskih programov, sprejetih pred 
11.6.2004, istih področij. Kandidati se lahko vpišejo v 2. letnik.  

e) Diplomanti štiriletnih univerzitetnih študijskih programov, sprejetih pred 11.6.2004, z 
drugih strokovnih področij, ki lahko ob tem izkažejo ustrezno znanje ruščine (C1 
skupnega evropskega referenčnega okvira), če je kandidat pred vpisom opravil 
študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji; te obveznosti se določijo 
glede na različnost strokovnega področja in obsegajo do 60 ECTS. Diplomantom se 
lahko na podlagi individualne prošnje priznajo zunanji izbirni predmeti. 

 
Kandidat oz. kandidatka lahko predpisane obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski 
program druge stopnje. Obveznosti določita oba oddelka, ki izvajata program. Vsaka prošnja 
se obravnava individualno, individualno se določita tudi obseg in vsebina dodatnih študijskih 
obveznosti iz temeljnih predmetov, bistvenih za študij na drugi stopnji. 
 
Pogoje za vpis na študij izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.  
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa - če bo sprejet sklep o 
omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani po naslednjih merilih: 

- povprečna ocena na dodiplomskem študiju: 50 %, 
- povprečna ocena iz rusističnih jezikovnih in literarnih predmetov dodiplomskega 

študija: 50 %. 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni  
Število vpisnih mest: glej tabelo; Kulturološka smer v študijskem letu 2019/2020 ne bo 
razpisana. 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov kot pogoj za izvedbo programa/ 
smeri/modula: glej tabelo  
 
 

XXXIX. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Slovakistika - dvopredmetni 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
V drugostopenjski magistrski študijski program Slovakistika se lahko študenti vpišejo pod 
naslednjimi pogoji: 

a) končan prvostopenjski dvopredmetni univerzitetni študijski program istih disciplin 
(Polonistika, Bohemistika, …) vrednoten s 180 ECTS;  

b) končan prvostopenjski dvopredmetni univerzitetni študijski program istih disciplin, 
ovrednoten z 240 ECTS; pri tem se lahko kandidatom glede na opravljene 
obveznosti prvostopenjskega študija prizna do 60 ECTS; 

c) končan katerikoli od drugih prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov z 
ustreznih strokovnih področij (jezikoslovje, družboslovje, humanistika), če je kandidat 
pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji; te 
obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 
do 60 ECTS; 

d) končan katerikoli od drugih prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov z 
drugih strokovnih področij, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki 



so bistvene za študij na drugi stopnji; te obveznosti se določijo glede na različnost 
strokovnega področja in obsegajo do 60 ECTS;  

e) končan visokošolski strokovni študijski program po starem programu z ustreznih 
strokovnih področij (jezikoslovje, družboslovje, humanistika), če je kandidat pred 
vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji;  te 
obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 
do 60 ECTS;  

f) končan visokošolski strokovni študijski program po starem programu z drugih 
strokovnih področij, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so 
bistvene za študij na drugi stopnji; te obveznosti se določijo glede na različnost 
strokovnega področja in obsegajo do 60 ECTS. 

 
Pogoje za vpis na študij izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.  

 
Kandidat oz. kandidatka lahko predpisane obveznosti opravi med študijem na 1. stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski 
program druge stopnje. Diferencialni izpiti se opravljajo iz naslednjih predmetov 
Prvostopenjskega dvopredmetnega univerzitetnega študijskega programa Slovakistika: 
 

 ECTS 

1. Fonetika in fonologija 3 

2. Morfologija I 4 

3. Lektorske vaje I 8 

4. Slovaška kultura in književnost 6 

5. Morfologija II 4 

6. Slovaška zgodovina 19. in 20. stoletja 4 

7. Skladnja 4 

8. Lektorske vaje II 6 

9. Slovaška književnost 19. stoletja 6 

10. Leksikologija 4 

11. Slovaška moderna in obdobje med obema vojnama 
 
 
 
 vojnama 

3 

12. Sodobna slovaška književnost 3 

13. Lektorske vaje III 4 

 
Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa - če bo sprejet sklep o 
omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani po naslednjih merilih: 

- povprečna ocena izpitov in vaj (brez diplome) (75 %), 
- ocena diplomskega izpita oz. diplomske naloge (25 %).  

 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni / izredni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov kot pogoj za izvedbo programa/ 
smeri/modula: glej tabelo 
 
 

XL. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Slovenistika - dvopredmetni 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
V dvopredmetni študijski program druge stopnje se lahko vpiše, kdor je končal:  

a) prvostopenjski dvopredmetni univerzitetni študijski program istih disciplin, vrednoten s 
180 ECTS;  



b) prvostopenjski dvopredmetni univerzitetni študijski program istih disciplin, ovrednoten 
z 240 ECTS; pri tem se lahko kandidatom glede na opravljene obveznosti 
prvostopenjskega študija prizna do 60 ECTS; 

c) kateregakoli od drugih prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov z ustreznih 
strokovnih področij (jezikoslovje, družboslovje, humanistika), če je kandidat pred 
vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji; te 
obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do 
60 ECTS; 

d) kateregakoli od drugih prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov z drugih 
strokovnih področij, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so 
bistvene za študij na drugi stopnji; te obveznosti se določijo glede na različnost 
strokovnega področja in obsegajo do 60 ECTS;  

e) visokošolski strokovni študijski program po starem programu z ustreznih strokovnih 
področij (jezikoslovje, družboslovje, humanistika), če je kandidat pred vpisom opravil 
študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji;  te obveznosti se 
določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do 60 ECTS;  

f) visokošolski strokovni študijski program po starem programu z drugih strokovnih 
področij, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za 
študij na drugi stopnji; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega 
področja in obsegajo do 60 ECTS. 

 
Pogoje za vpis na študij izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.  
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa - če bo vpis omejen, 
bodo kandidati izbrani glede na dosežene točke, izračunane na podlagi: 

- povprečne ocene na prvostopenjskem ali dodiplomskem študiju (60 %), 
- ocene zaključne seminarske naloge na prvi stopnji ali diplomskega dela (30 %), 
- bibliografije, nagrad in izkazanih pridobljenih znanj v praksi (10 %). 

 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni / izredni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov kot pogoj za izvedbo programa/ 
smeri/modula: glej tabelo 
 
 

XLI. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Sociologija kulture - dvopredmetni 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
Na drugostopenjski dvopredmetni  študijski program Sociologija kulture se lahko vpiše, kdor 
je končal: 
 
- študijski program prve stopnje s področja Sociologije kulture ali Sociologije; 
 
- študijski program prve stopnje  z drugih področij družboslovja in humanistke, če je 
kandidat/kandidatka pred vpisom opravil/-a študijske obveznosti, ki so bistvene za študij 
Sociologije kulture na drugi stopnji. Te obveznosti se določijo glede na različnost 
strokovnega področja in obsegajo 10 do 60 kreditnih točk. Kandidatu/kandidatki se 
obveznosti določijo iz naslednjih predmetov:  Uvod v sociologijo I, Uvod v sociologijo II,  
Uvod v sociologijo kulture I in Uvod v sociologijo kulture II. 
Kandidat/kandidatka lahko predpisane obveznosti opravi med študijem na 1. stopnji ali z 
opravljanjem izpitov pred vpisom v drugostopenjski dvopredmetni študijski program 
Sociologija kulture. Za določitev obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija, je 



pristojen Kolegij predstojnika oddelka. Vsaka vloga se obravnava individualno, individualno 
se določi tudi obseg  dodatnih študijskih obveznosti. 
 
- enakovredno izobraževanje v tujini. 
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa:  
V primeru omejitve vpisa v  drugostopenjski dvopredmetni  študijski program  Sociologija 
kulture se izbor kandidatov/kandidatk opravi na podlagi: 
- povprečne ocene na prvostopenjskem študiju (60 %) 
- ocene diplomskega dela na prvi stopnji (40 %). 
 
Kandidati, katerih študijski program 1. stopnje ne predvideva diplomskega dela, bodo v  100 
% izbrani na podlagi povprečne ocene na prvostopenjskem študiju. 

 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni  
Število vpisnih mest: glej tabelo  
Spodnja meja (število) vpisanih študentov kot pogoj za izvedbo programa/ 
smeri/modula: glej tabelo 
 
 

XLII. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Splošno jezikoslovje  - dvopredmetni 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
V magistrski študijski program druge stopnje Splošno jezikoslovje - dvopredmetni se lahko 
vpiše, kdor je končal: 
 

a) študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, 
z istega strokovnega področja ali enakovreden študijski program, pridobljen po 
dosedanjih predpisih v RS ali tujini; 

b) študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, 
z drugih  strokovnih področij  ali enakovreden študijski program, pridobljen po 
dosedanjih predpisih v RS ali tujini, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, 
bistvene za nadaljevanje študija. Te obveznosti določi oddelek, ki izvaja program in 
obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk. 
 

Kandidat oz. kandidatka lahko predpisane obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v študijski program 
druge stopnje. 
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa 
Če je sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani po naslednjih merilih: 

- povprečne ocene na dodiplomskem študiju (35 %), 
- ocene diplomskega izpita oziroma diplomske naloge (35 %), 
- povprečne ocene pri predmetih iz jezikoslovnih, matematičnih ter družboslovnih 

predmetnih področij dodiplomskega študija (30 %). 
 
Če program ne vsebuje diplomskega izpita oz. diplomske naloge, bodo kandidati izbrani po 
naslednjih merilih: 

- povprečne ocene na dodiplomskem študiju (60 %), 
- povprečne ocene pri predmetih iz jezikoslovnih, matematičnih ter družboslovnih 

predmetnih področij dodiplomskega študija (40 %). 
 



Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni / izredni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov kot pogoj za izvedbo programa/ 
smeri/modula: glej tabelo 
 
 

XLIII. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Španski jezik in književnost - dvopredmetni 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
V študijski program se lahko vpiše, kdor je končal:  

a) vsak kandidat z diplomo prvostopenjskega univerzitetnega dvopredmetnega študija 
španskega jezika in književnosti;  

b) kandidat z univerzitetno diplomo prve stopnje katerekoli dvopredmetne ali 
enopredmetne smeri; kandidat mora opraviti izpite, ki se določijo individualno in pri 
katerih se preverijo jezikovne kompetence iz španskega jezika in književnosti (10-60 
ECTS). 

c) kandidat, ki je končal študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, 
sprejet od 1.1.1994 do 11. 6.2004. 

 
Kandidat oz. kandidatka lahko predpisane obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski 
program druge stopnje. Obveznosti določita oba oddelka, ki izvajata program. 
 
Pogoje za vpis na študij izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.  
 
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa:  

a) za diplomante prvostopenjskega univerzitetnega dvopredmetnega študija španskega 
jezika in književnosti:  
- povprečna ocena na prvi stopnji (50 %) 
- povprečna ocena iz španskega jezika (25 %) 
- povprečna ocena iz književnosti (25 %) 

 
b) za diplomante drugih smeri:  

- povprečna ocena na prvi stopnji (50 %) 
- povprečna ocena diferencialnih izpitov (50 %) 

 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni / izredni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov kot pogoj za izvedbo programa/ 
smeri/modula: glej tabelo 
 
 

XLIV. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Umetnostna zgodovina – dvopredmetni 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
V drugostopenjski magistrski študijski program Umetnostna zgodovina dvopredmetna se 
lahko vpiše: 



a) kdor je končal prvostopenjski študijski program umetnostnozgodovinske študijske 
usmeritve ali 

b) kdor je končal katerikoli drugi prvostopenjski študijski program, pri čemer mora 
opraviti izpite do največ 30 KT iz nabora naslednjih navedenih izpitnih obveznosti: 
- Uvod v občo umetnostno zgodovino (5 KT), 
- Uvod v slovensko umetnostno zgodovino(5 KT), 
- Umetnost zgodnjega in visokega srednjega veka v Zahodni Evropi I in II (10 KT), 
- Umetnost poznega srednjega veka in zgodnjega novega veka v Zahodni Evropi I in 
II (10 KT), 
- Umetnost novega veka v Zahodni Evropi I in II (10 KT), 
- Slovenska umetnost v srednjem veku I in II (10 KT) in 
- Slovenska umetnost v novem veku I in II (10 KT). 

Nabor predmetov določi komisija na oddelku glede na kandidatovo predhodno izobrazbo. 
 
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. 
 
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. 
 

 
Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa: 
Če je sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na dosežene točke, 
izračunane na podlagi: 

- če program dodiplomskega študija ni vseboval diplomskega/zaključnega dela: 
 povprečna ocena na prvostopenjskem oz. dodiplomskem študiju (100 %) 

- če program dodiplomskega študija vsebuje diplomsko/zaključno delo:  
 ocena diplomskega izpita oz. diplomske naloge (50 %) 
 povprečna ocena na prvostopenjskem oz. dodiplomskem študiju (50 %). 

 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni  
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov kot pogoj za izvedbo programa/ 
smeri/modula: glej tabelo 
 
 

XLV. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Andragogika – enopredmetni pedagoški 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
V enopredmetni pedagoški študijski program druge stopnje Andragogika se lahko vpiše, kdor 
je končal:  

a) prvostopenjski študijski program Pedagogika in andragogika, Psihologija, Socialna 
pedagogika, Sociologija – kadrovski menedžment, Socialno delo; 

b) prvostopenjski študijski program ali študijski program za pridobitev visoke strokovne 
izobrazbe, sprejet pred letom 2004, s področja družboslovja, humanistike ali 
predšolske vzgoje, če kandidat dokaže znanje iz naslednjih predmetov v skupnem 
obsegu 15 ECTS: Obča andragogika (5 ECTS), Zgodovina vzgoje in izobraževanja (5 
ECTS), Pedagoška psihologija I (5 ECTS); 

c) prvostopenjski študijski program ali študijski program za pridobitev visoke strokovne 
izobrazbe, sprejet pred letom 2004, z drugih strokovnih področij, če kandidat dokaže 



znanje iz naslednjih predmetov v skupnem obsegu 40 ECTS: Obča andragogika (5 
ECTS), Pedagoška statistika (5 ECTS), Pedagoška psihologija I (5 ECTS), Zgodovina 
vzgoje in izobraževanja (5 ECTS), Didaktika I (5 ECTS), Poklicna pedagogika in 
andragogika (5 ECTS), Primerjalna andragogika I (5 ECTS), Andragoško svetovalno 
delo (5 ECTS). 

 
Pogoje za vpis na študij izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.  
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa: 

- v primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno iz vseh 
študijskih predmetov prvostopenjskega študija.   

 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni  
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov kot pogoj za izvedbo programa/ 
smeri/modula: glej tabelo 
 
 

XLVI. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Anglistika – enopredmetni pedagoški 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
Na magistrski študijski program Anglistika – enopredmetni pedagoški se lahko vpišejo 
kandidati, ki so končali: 

1. prvostopenjski program Anglistika, ovrednoten s 180 ECTS;  
2. katerega koli od drugih prvostopenjskih študijskih programov, ovrednotenih s 180 

ECTS; 
3. prvostopenjski študijski program ovrednoten z 240 ECTS;  
4. nebolonjski študij Angleškega jezika in književnosti; 
5. ostale nebolonjske študijske programe. 

 
Kandidati pod točko 2) se lahko vpišejo na drugostopenjski enopredmetni program Anglistika 
pod pogoji, navedenimi v alinejah a in b. 
  
Kandidati pod točko 3) se lahko vpišejo pod pogoji, navedenimi v alineji c in d. 
 
Kandidati pod točko 4) se lahko vpišejo pod pogoji, navedenimi v alineji e. 
 
Kandidati pod točko 5) se lahko vpišejo pod pogoji, navedenimi v alineji d. pri tem se jim 
lahko priznajo dosedanji opravljeni izpiti v obsegu največ do 10 ECTS. 
 

a) Študenti, ki so končali prvostopenjski študij tujejezikovne usmeritve (180 ECTS) 
morajo dodatno pridobiti še 30 ECTS prvostopenjskega enopredmetnega programa 
Anglistika. Obveznosti (i.e. diferencialne izpite) določi kolegij predstojnika Oddelka za 
anglistiko in amerikanistiko individualno glede na končani študijski program. 

b) Študenti, ki so končali kateri koli drug prvostopenjski študij (180 ECTS) morajo 
dodatno pridobiti še 60 ECTS prvostopenjskega enopredmetnega programa 
Anglistika. Obveznosti (i.e. diferencialne izpite) določi kolegij predstojnika Oddelka za 
anglistiko in amerikanistiko individualno glede na končani študijski program.  

c) Študenti, ki so končali prvostopenjski študij tuje jezikovne usmeritve (240 ECTS) 
morajo dodatno pridobiti še 30 ECTS prvostopenjskega enopredmetnega programa 
Anglistika. Obveznosti (i.e. diferencialne izpite) določi kolegij predstojnika Oddelka za 
anglistiko in amerikanistiko individualno glede na končani študijski program. 



d) Študenti, ki so končali kateri koli drug prvostopenjski študij (240 ECTS) morajo 
dodatno pridobiti še 60 ECTS prvostopenjskega enopredmetnega programa 
Anglistika. Obveznosti (i.e. diferencialne izpite) določi kolegij predstojnika Oddelka za 
anglistiko in amerikanistiko individualno glede na končani študijski program. 

e) Študenti, ki so končali nebolonjski študij Angleškega jezika in književnosti, se lahko 
vpišejo v drugostopenjski študij. Pri tem se jim priznajo opravljene študijske 
obveznosti v obsegu 60 ECTS. Odločitev o priznavanju obveznosti sprejema kolegij 
predstojnika Oddelka za anglistiko in amerikanistiko individualno. 

 
Pogoje za vpis na študij izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.  
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa - če bo sprejet sklep o 
omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani po naslednjih merilih: 
 
Kandidati pod točko 1): 

- povprečna ocena na prvostopenjskemštudiju     35 % 

- ocena diplomskega izpita        35 % 

- povprečna ocena iz angleškega jezika      15 % 

- povprečna ocena iz angleške književnosti in kulture    15 % 
 
Kandidati pod točko 2) in 3):  

- povprečna ocena na prvostopenjskemštudiju     25 % 

- ocena diplomske naloge / diplomskega izpita    20 % 

- povprečna ocena diferencialnih izpitov – 10-60 ECTS     55 % 
 

Kandidati pod točko 4): 

- povprečna ocena na dodiplomskem študiju      35 % 

- ocena diplomske naloge        35 % 

- povprečna ocena iz angleškega jezika      15 % 

- povprečna ocena iz angleške književnosti in kulture    15 % 
 
Kandidati pod točko 5):  

- povprečna ocena na dodiplomskem študiju      25 % 

- ocena diplomske naloge       20 % 

- povprečna ocena diferencialnih izpitov – 10-60 ECTS     55 % 
 

Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov kot pogoj za izvedbo programa/ 
smeri/modula: glej tabelo 
 
 

XLVII. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Nemščina – enopredmetni pedagoški 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
 
V pedagoški študijski program druge stopnje Nemščina se lahko vpiše, kdor je končal:  

a) »bolonjski« univerzitetni študijski program prve stopnje Germanistika;  
b) »bolonjski« dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Nemcistika; 
c) katerikoli drug »bolonjski« univerzitetni študijski program prve stopnje sorodne stroke; 



d) visokošolski strokovni študijski program sorodnih strok, npr. predšolska vzgoja, 
teologija, uprava, družboslovna informatika, visoka poslovna šola. 

 
Pri tem se lahko kandidatu oz. kandidatki iz zadnjih dveh točk glede na predhodno izobrazbo 
in glede na razlike med pridobljenimi kompetencami na dodiplomskem študiju doda od 10 do 
60 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. 
 
Pogoje za vpis na študij izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.  
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa - 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 naslednjem kriteriju: 
 

- povprečna ocena na dodiplomskem študiju. 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni  
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov kot pogoj za izvedbo programa/ 
smeri/modula: glej tabelo 
 
 

XLVIII. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Pedagogika – enopredmetni pedagoški 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
V enopredmetni pedagoški študijski program druge stopnje Pedagogika se lahko vpiše, kdor 
je končal:  

a) prvostopenjski študijski program Pedagogika in andragogika, Psihologija, Razredni 
pouk, Socialna pedagogika; 

b) prvostopenjski študijski program ali študijski program za pridobitev visoke strokovne 
izobrazbe, sprejet pred letom 2004, s področja družboslovja, humanistike ali 
predšolske vzgoje, če kandidat dokaže znanje iz naslednjih predmetov v skupnem 
obsegu 15 ECTS: Zgodovina vzgoje in izobraževanja (5 ECTS), Teorija vzgoje (5 
ECTS), Didaktika I (5 ECTS); 

c) prvostopenjski študijski program ali študijski program za pridobitev visoke strokovne 
izobrazbe, sprejet pred letom 2004, z drugih strokovnih področij, če kandidat dokaže 
znanje iz naslednjih predmetov v skupnem obsegu 40 ECTS: Pedagoška statistika (5 
ECTS), Pedagoška psihologija I (5 ECTS), Zgodovina vzgoje in izobraževanja (5 
ECTS), Didaktika I (5 ECTS), Teorija vzgoje (5 ECTS), Pedagoška sociologija I (5 
ECTS), Primerjalna pedagogika (5 ECTS), Šolska pedagogika (5 ECTS). 

 
Pogoje za vpis na študij izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.  
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa: 

- v primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno iz vseh 
študijskih predmetov prvostopenjskega študija.   

 



Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni  
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov kot pogoj za izvedbo programa/ 
smeri/modula: glej tabelo 
 
 

XLIX. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Slovenistika – enopredmetni pedagoški 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
V drugostopenjski pedagoški študijski program Slovenistika se študenti lahko vpišejo pod 
naslednjimi pogoji: 

a) končan prvostopenjski univerzitetni študij po programu Slovenistika; 
b) končan prvostopenjski univerzitetni študij po dvopredmetnem programu Slovenistika - 

dvopredmetni in opravljeni diferencialni izpiti v obsegu do 60 ECTS; 
c) končan katerikoli prvostopenjski univerzitetni študijski program, pri čemer mora glede 

na smer končanega študija opraviti diferencialne izpite v obsegu 60 ECTS.  
d) končan visokošolski strokovni študijski program sorodnih strok, npr. predšolska 

vzgoja; pri čemer mora glede na smer končanega študija opraviti diferencialne izpite 
v obsegu 60 ECTS. 

 
Diferencialni izpiti bodo določeni individualno glede na pridobljeno predhodno izobrazbo 
kandidata. Kandidat lahko te obveznosti opravi med študijem na 1. stopnji ali z opravljanjem 
diferencialnih izpitov pred vpisom v drugostopenjski študijski program. 
 
Pogoje za vpis na študij izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.  
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa - če bo vpis omejen, 
bodo kandidati izbrani glede na dosežene točke, izračunane na podlagi: 

- povprečne ocene na prvostopenjskem ali dodiplomskem študiju (60 %), 
- ocene zaključne seminarske naloge na prvi stopnji ali diplomskega dela (30 %), 
- bibliografije, nagrad in izkazanih pridobljenih znanj v praksi (10 %). 

 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni  
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov kot pogoj za izvedbo programa/ 
smeri/modula: glej tabelo 
 
 

L. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Zgodovina – enopredmetni pedagoški 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
Pogoj za vpis v drugostopenjski pedagoški študijski program  Zgodovina je uspešno 
dokončana prva stopnja ustreznega študija, in sicer: 

- enopredmetni univerzitetni študijski program zgodovine (180 ECTS), 
- dvopredmetni univerzitetni študijski program zgodovine (180 ECTS). 

 
Študentje, ki so končali kateregakoli od drugih prvostopenjskih prenovljenih študijskih 
programov ovrednotenih s 180 ECTS ali 240 ECTS, se lahko vpišejo v program pod pogoji 
navedenimi v alinejah a, b in c. 



 
Diplomanti, ki so končali študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet 
od 1. 1. 1994 do 11. 6. 2004, se vpisujejo pod pogoji navedenimi v alinejah a, b in c.  
 

a) Študentje, ki so končali dodiplomski študij humanistične usmeritve (prvo stopnjo, 180 
ECTS ali 240 ECTS), morajo dodatno pridobiti še 20 ECTS dodiplomske stopnje: 
Struktura in razvoj zgodovinske znanosti (5 ECTS), Teorija zgodovine (5 ECTS) in 
dva predmeta po 5 ECTS, ki ju predpiše Oddelek za zgodovino individualno vsakemu 
kandidatu. 

b) Študentje, ki so končali dodiplomski študij družboslovne usmeritve (prvo stopnjo, 180 
ECTS ali 240 ECTS), morajo pridobiti še 30 ECTS dodiplomske stopnje: Struktura in 
razvoj zgodovinske znanosti (5 ECTS), Teorija zgodovine (5 ECTS) in štiri predmete 
po 5 ECTS, ki jih predpiše Oddelek za zgodovino individualno vsakemu kandidatu. 

c) Študentje, ki so končali dodiplomski študij tehnične in naravoslovne usmeritve (prvo 
stopnjo, 180 ECTS ali 240 ECTS), morajo pridobiti še 60 ECTS dodiplomske stopnje: 
Struktura in razvoj zgodovinske znanosti (5 ECTS), Teorija zgodovine (5 ECTS) in 
deset predmetov po 5 ECTS, ki jih predpiše Oddelek za zgodovino individualno 
vsakemu kandidatu. 

 
Kandidat oz. kandidatka lahko predpisane obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski 
program druge stopnje. Obveznosti določi Oddelek za zgodovino. 
 
Pogoje za vpis na študij izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.  
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa: 

 
a) če je kandidat zaključil študijski program, ki predvideva diplomsko delo in/ali diplomski 
izpit, se upošteva povprečna ocena (70 %) in ocena diplomskega izpita oz. diplomske 
naloge (30 %) na prvostopenjskem študiju; 
b) če je kandidat zaključil študijski program, ki ne predvideva diplomskega dela in/ali 
diplomskega izpita, se upošteva povprečna ocena na prvostopenjskem študiju (100 %). 

 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni / izredni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov kot pogoj za izvedbo programa/ 
smeri/modula: glej tabelo 
 
 

LI. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Andragogika – dvopredmetni pedagoški 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
V dvopredmetni pedagoški študijski program druge stopnje Andragogika se lahko vpiše, kdor 
je končal:  

a) prvostopenjski študijski program Pedagogika in andragogika, Psihologija, Socialna 
pedagogika, Sociologija – kadrovski menedžment, Socialno delo;  

b) prvostopenjski študijski program ali študijski program za pridobitev visoke strokovne 
izobrazbe, sprejet pred letom 2004, s področja družboslovja, humanistike ali 
predšolske vzgoje, če kandidat dokaže znanje iz naslednjih predmetov v skupnem 
obsegu 15KT: Zgodovina vzgoje in izobraževanja (5KT), Teorija vzgoje (5 KT), 
Didaktika (5 KT). Če kandidat na prvi stopnji ni imel nobenega od psiholoških 
predmetov, mora dokazati znanje še iz predmeta Pedagoška psihologija I. (5KT). ;  



c) prvostopenjski študijski program ali študijski program za pridobitev visoke strokovne 
izobrazbe, sprejet pred letom 2004, z drugih strokovnih področij, če kandidat dokaže 
znanje iz naslednjih predmetov v skupnem obsegu 35 ECTS: Pedagoška statistika (5 
ECTS), Zgodovina vzgoje in izobraževanja (5 ECTS), Didaktika I (5 ECTS), Obča 
andragogika (5 ECTS), Poklicna pedagogika in andragogika (5 ECTS), Primerjalna 
andragogika I (5 ECTS), Pedagoška psihologija I (5 ECTS).  

 
Pogoje za vpis na študij izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.  
 
Dvopredmetni študijski program Andragogika je mogoče kombinirati z vsemi dvopredmetnimi 
in dvopredmetnimi pedagoškimi študijskimi programi z izjemo dvopredmetnega študijskega 
programa Pedagogika. 
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa: 

- primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno iz vseh 
študijskih predmetov prvostopenjskega študija. 

   
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni  
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov kot pogoj za izvedbo programa/ 
smeri/modula: glej tabelo 
 
 

LII. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Anglistika – dvopredmetni pedagoški 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji: Na magistrski študijski program Anglistika – dvopredmetni pedagoški se 
lahko vpišejo kandidati, ki so končali: 

1) prvostopenjski dvopredmetni univerzitetni študijski program istih disciplin, vrednoten s 
180 ECTS;  

2) prvostopenjski dvopredmetni univerzitetni študijski program istih disciplin, ovrednoten 
z 240 ECTS; pri tem se lahko kandidatom glede na opravljene obveznosti 
prvostopenjskega študija prizna do 60 ECTS; 

3) katerega koli od drugih prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov z 
ustreznih strokovnih področij (jezikoslovje, družboslovje, humanistika), če je kandidat 
pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji; te 
obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do 
60 ECTS; 

4) katerega koli od drugih prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov z drugih 
strokovnih področij, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so 
bistvene za študij na drugi stopnji; te obveznosti se določijo glede na različnost 
strokovnega področja in obsegajo do 60 ECTS;  

5) visokošolski strokovni študijski program po starem programu z ustreznih strokovnih 
področij (jezikoslovje, družboslovje, humanistika), če je kandidat pred vpisom opravil 
študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji;  te obveznosti se 
določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do 60 ECTS;  

6) visokošolski strokovni študijski program po starem programu z drugih strokovnih 
področij, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za 
študij na drugi stopnji; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega 
področja in obsegajo do 60 ECTS. 

 



Kandidat oz. kandidatka lahko predpisane obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski 
program druge stopnje. Obveznosti določita oba oddelka, ki izvajata program. 
 
Vsaka prošnja se obravnava individualno, individualno se določita tudi obseg in vsebina 
dodatnih študijskih obveznosti iz temeljnih predmetov, bistvenih za študij na drugi stopnji. 
 
Pogoje za vpis na študij izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.  
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa - če bo sprejet sklep o 
omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani po naslednjih merilih:  
 
Kandidati pod točko 1) in 2): 

- povprečna ocena na prvostopenjskem študiju     35 % 

- ocena diplomskega izpita        35 % 

- povprečna ocena iz angleškega jezika      15 % 

- povprečna ocena iz angleške književnosti in kulture    15 % 
 
Kandidati pod točko 3) in 4):  

- povprečna ocena na prvostopenjskem študiju     25 % 

- ocena diplomske naloge / diplomskega izpita    20 % 

- povprečna ocena diferencialnih izpitov – 10-60 ECTS     55 % 
 
Kandidati pod točko 5) in 6):  

- povprečna ocena na dodiplomskem študiju      25 % 

- ocena diplomske naloge       20 % 

- povprečna ocena diferencialnih izpitov – 10-60 ECTS     55 % 
 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov kot pogoj za izvedbo programa/ 
smeri/modula: glej tabelo 
 
 

LIII. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Filozofija – dvopredmetni pedagoški 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
V drugostopenjski dvopredmetni pedagoški študijski program Filozofija se lahko vpiše, kdor 
je končal:  

a) študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, 
z istega strokovnega področja (filozofija) ali enakovreden študijski program, pridobljen 
po dosedanjih predpisih v RS ali tujini;  

b) študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, 
z drugih strokovnih področij  ali enakovreden študijski program, pridobljen po 
dosedanjih predpisih v RS ali tujini, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, 
bistvene za nadaljevanje študija. Te obveznosti določi oddelek, ki izvaja program in 
obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk.  

 



Kandidat oz. kandidatka lahko predpisane obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v študijski program 
druge stopnje.  
 
Vsaka prošnja se obravnava individualno, individualno se določita tudi obseg in vsebina 
dodatnih študijskih obveznosti iz temeljnih predmetov, bistvenih za študij na drugi stopnji.  
 
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa - če bo sprejet sklep o 
omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani po naslednjih merilih:  

- povprečne ocene na prvostopenjskem študiju ali študiju za pridobitev visoke 
strokovne izobrazbe (po nebolonjskem  programu) (60 %); 

- ocene zaključne seminarske naloge ali diplomske naloge na prvi stopnji ali 
diplomskega dela pri študiju za pridobitev visoke strokovne izobrazbe (po 
nebolonjskem  programu)  (30 %); 

- bibliografija, izkazana pridobljena znanja v praksi ali ocena diplomskega izpita (po 
nebolonjskem  programu)  (10 %). 

 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni / izredni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov kot pogoj za izvedbo programa/ 
smeri/modula: glej tabelo 
 
 

LIV. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Francoščina – dvopredmetni pedagoški 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
V drugostopenjski pedagoški dvopredmetni študijski program Francoščina se lahko vpiše, 
kdor je končal:  
1. prvostopenjski dvopredmetni študijski program istih disciplin; 
2. katerega koli od drugih prvostopenjskih študijskih programov z drugih strokovnih področij, 
če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi 
stopnji; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 
do 60 ECTS; 
3. visokošolski strokovni študijski program po starem programu, če je kandidat pred vpisom 
opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji; te obveznosti se 
določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do 60 ECTS;  
 
Kandidat oz. kandidatka lahko predpisane obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski 
program druge stopnje. Obveznosti določita oba oddelka, ki izvajata program. 
 
Vsaka prošnja se obravnava individualno, individualno se določita tudi obseg in vsebina 
dodatnih študijskih obveznosti iz temeljnih predmetov, bistvenih za študij na drugi stopnji. 
 
Pogoje za vpis na študij izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.  
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa  

- če je študent zaključil študijski program, ki ne predvideva diplomskega dela in/ali 
diplomskega izpita, se upošteva povprečna ocena na prvostopenjskem (oz. 
dodiplomskem) študiju. 



- če je študent zaključil študijski program, ki predvideva diplomsko delo in/ali diplomski 
izpit se upošteva: 
o povprečna ocena na prvostopenjskem (oz. dodiplomskem) študiju (70 %) 
o ocena diplomskega dela ali diplomskega izpita oziroma povprečna ocena 

diplomskega dela in diplomskega izpita (30 %) 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni  
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov kot pogoj za izvedbo programa/ 
smeri/modula: glej tabelo 
 
 

LV. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Geografija – dvopredmetni pedagoški 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
V drugostopenjski magistrski pedagoški dvopredmetni študijski program Geografija se lahko 
vpiše, kdor je končal:  

a) študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, 
z istega strokovnega področja (geografija) ali enakovreden študijski program, 
pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini;  

b) študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, 
z drugih strokovnih področij  ali enakovreden študijski program, pridobljen po 
dosedanjih predpisih v RS ali tujini, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, 
bistvene za nadaljevanje študija. Te obveznosti določi oddelek, ki izvaja program in 
obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk.  

 
Kandidat oz. kandidatka lahko predpisane obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v študijski program 
druge stopnje.  
 
Vsaka prošnja se obravnava individualno, individualno se določita tudi obseg in vsebina 
dodatnih študijskih obveznosti iz temeljnih predmetov, bistvenih za študij na drugi stopnji. 
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa - če bo sprejet sklep o 
omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani po naslednjih merilih: 
 

- povprečne ocene na prvostopenjskem študiju ali študiju za pridobitev visoke 
strokovne izobrazbe (po nebolonjskem programu) (70 %)  

- ocene zaključne seminarske naloge ali diplomske naloge na prvi stopnji ali 
diplomskega dela pri študiju za pridobitev visoke strokovne izobrazbe (po 
nebolonjskem programu) (30 %). 

  
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni  
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov kot pogoj za izvedbo programa/ 
smeri/modula: glej tabelo 
 
 

LVI. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Grški jezik, književnost in kultura – dvopredmetni pedagoški 

 



Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
V drugostopenjski pedagoški dvopredmetni študijski program se lahko vpiše, kdor je končal: 

a) prvostopenjski dvopredmetni študijski program istih disciplin; 
b) katerega koli od drugih prvostopenjskih študijskih programov z drugih strokovnih 

področij, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za 
študij na drugi stopnji; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega 
področja in obsegajo do 60 ECTS; 

c) visokošolski strokovni študijski program po starem programu z drugih strokovnih 
področij, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za 
študij na drugi stopnji; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega 
področja in obsegajo do 60 ECTS. 

 
Kandidat oz. kandidatka lahko predpisane obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski 
program druge stopnje. Obveznosti določita oba oddelka, ki izvajata program. 
 
Vsaka prošnja se obravnava individualno, individualno se določita tudi obseg in vsebina 
dodatnih študijskih obveznosti iz temeljnih predmetov, bistvenih za študij na drugi stopnji. 
 
Pogoje za vpis na študij izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.  
 
Za vpis v program morajo kandidati, ki niso diplomirali na prvostopenjskem programu Grški 
jezik, književnost in kultura ali Antični in humanistični študiji – smer grška filologija, obvezno 
opraviti obveznosti naslednjih predmetov, lahko tudi v obliki diferencialnih izpitov:  
Grška kultura in civilizacija (4), Književnost antične Grčije (3), Latinščina I-II (9),  Grška 
skladnja (7),  Zgodovina grškega jezika I-II (10), Izbrana poglavja iz grške književnosti  (12), 
Antična kultura in civilizacija (6), Grška metrika (3),  Nova grščina, začetni tečaj (6), skupaj 
60 ECTS. 
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa: 

- v primeru omejitve vpisa je pogoj povprečna ocena na prvostopenjskem študiju. V 
primeru da je med pogoji za zaključek študija na 1. stopnji tudi diplomsko delo, se 
v povprečno oceno šteje tudi ocena diplomskega dela. 

 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni / izredni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov kot pogoj za izvedbo programa/ 
smeri/modula: glej tabelo 
 
 

LVII. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Italijanščina – dvopredmetni pedagoški 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
V drugostopenjski pedagoški dvopredmetni študijski program Italijanščina se lahko vpiše, 
kdor je končal: 

a) prvostopenjski dvopredmetni univerzitetni študijski program iste discipline, vrednoten 
s 180 ECTS;  

b) katerega koli od drugih prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov z 
ustreznih strokovnih področij (jezikoslovje, družboslovje, humanistika), če je kandidat 
pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji; te 



obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do 
60 ECTS; 

c) katerega koli od drugih prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov z drugih 
strokovnih področij, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so 
bistvene za študij na drugi stopnji; te obveznosti se določijo glede na različnost 
strokovnega področja in obsegajo do 60 ECTS;  

d) visokošolski strokovni študijski program po starem programu z ustreznih strokovnih 
področij (jezikoslovje, družboslovje, humanistika), če je kandidat pred vpisom opravil 
študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji; te obveznosti se 
določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do 60 ECTS;  

e) visokošolski strokovni študijski program po starem programu z drugih strokovnih 
področij, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za 
študij na drugi stopnji; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega 
področja in obsegajo do 60 ECTS. 

 
Pogoje za vpis na študij izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.  
 
Kandidat oz. kandidatka lahko predpisane obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski 
program druge stopnje. Obveznosti določita oba oddelka, ki izvajata program.  
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa - če bo zanimanja za 
vpis več, kot je razpisanih mest in bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani 
glede na prednostno lestvico, sestavljeno po naslednjih kriterijih: 

- povprečna ocena na dodiplomskem oz. prvostopenjskem študiju: 50 % 
- ocena iz preizkusa znanja in sposobnosti: 50 % 

  
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni  
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov kot pogoj za izvedbo programa/ 
smeri/modula: glej tabelo 
 
 

LVIII. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Latinski jezik, književnost in kultura – dvopredmetni pedagoški 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
V drugostopenjski pedagoški dvopredmetni študijski program se lahko vpiše, kdor je končal: 

a) prvostopenjski dvopredmetni študijski program istih disciplin; 
b) katerega koli od drugih prvostopenjskih študijskih programov z drugih strokovnih 

področij, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za 
študij na drugi stopnji; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega 
področja in obsegajo do 60 ECTS;  

c) visokošolski strokovni študijski program po starem programu z drugih strokovnih 
področij, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za 
študij na drugi stopnji; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega 
področja in obsegajo do 60 ECTS. 

 
Kandidat oz. kandidatka lahko predpisane obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski 
program druge stopnje. Obveznosti določita oba oddelka, ki izvajata program. 
 
Vsaka prošnja se obravnava individualno, individualno se določita tudi obseg in vsebina 



dodatnih študijskih obveznosti iz temeljnih predmetov, bistvenih za študij na drugi stopnji. 
 
Pogoje za vpis na študij izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.  
 
Za vpis v program morajo kandidati, ki niso diplomirali na prvostopenjskem programu 
Latinski jezik, književnost in kultura ali Antični in humanistični študiji – smer latinska filologija, 
obvezno opraviti obveznosti naslednjih predmetov, lahko tudi v obliki diferencialnih izpitov: 
Rimska književnost in civilizacija (4 ECTS), Književnost antične Grčije (3), Grščina I-II (9), 
Latinska skladnja (7), Zgodovina latinskega jezika I-II (10), Antična kultura in civilizacija (6), 
Latinska metrika (3), Izbrana poglavja iz latinske književnosti (12), Uvod v latinski srednji vek 
in humanizem (6), skupaj 60 ECTS. 

 
Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa: 

- v primeru omejitve vpisa je pogoj povprečna ocena na prvostopenjskem študiju. V 
primeru da je med pogoji za zaključek študija na 1. stopnji tudi diplomsko delo, se 
v povprečno oceno šteje tudi ocena diplomskega dela. 

 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni / izredni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov kot pogoj za izvedbo programa/ 
smeri/modula: glej tabelo 
 
 

LIX. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Nemščina – dvopredmetni pedagoški 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
 
V dvopredmetni pedagoški študijski program druge stopnje Nemščina se lahko vpiše, kdor je 
končal:  

a) prvostopenjski dvopredmetni univerzitetni študijski program istih disciplin; 
b) katerega koli od drugih prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov z drugih 

strokovnih področij, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so 
bistvene za študij na drugi stopnji; te obveznosti se določijo glede na različnost 
strokovnega področja in obsegajo od 10 do 60 ECTS; 

c) visokošolski strokovni študijski program po starem programu, če je kandidat pred 
vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji; te 
obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do 
60 ECTS. 

 
Kandidat oz. kandidatka lahko predpisane obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski 
program druge stopnje. Obveznosti določita oba oddelka, ki izvajata program. 
 
Vsaka prošnja se obravnava individualno, individualno se določita tudi obseg in vsebina 
dodatnih študijskih obveznosti iz temeljnih predmetov, bistvenih za študij na drugi stopnji. 
 
Pogoje za vpis na študij izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.  
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa - 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 naslednjem kriteriju: 
 



- povprečna ocena na dodiplomskem študiju. 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni  
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov kot pogoj za izvedbo programa/ 
smeri/modula: glej tabelo 
 
 

LX. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Pedagogika – dvopredmetni pedagoški 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
V dvopredmetni pedagoški študijski program druge stopnje Pedagogika se lahko vpiše, kdor 
je končal:  

a) prvostopenjski študijski program Pedagogika in andragogika, Psihologija, Razredni 
pouk, Socialna pedagogika;  

b) prvostopenjski študijski program ali študijski program za pridobitev visoke strokovne 
izobrazbe, sprejet pred letom 2004, s področja družboslovja, humanistike ali 
predšolske vzgoje, če kandidat dokaže znanje iz naslednjih predmetov v skupnem 
obsegu 15 ECTS: Zgodovina vzgoje in izobraževanja (5 ECTS), Teorija vzgoje (5 
ECTS), Didaktika I (5 ECTS);  

c) prvostopenjski študijski program ali študijski program za pridobitev visoke strokovne 
izobrazbe, sprejet pred letom 2004, z drugih strokovnih področij, če kandidat dokaže 
znanje iz naslednjih predmetov v skupnem obsegu 35 ECTS: Pedagoška statistika (5 
ECTS), Zgodovina vzgoje in izobraževanja (5 ECTS), Didaktika I (5 ECTS), Teorija 
vzgoje (5 ECTS), Pedagoška sociologija I (5 ECTS), Pedagoška psihologija I (5 
ECTS), Šolska pedagogika (5 ECTS).  

 
Pogoje za vpis na študij izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.  
 
Dvopredmetni študijski program Pedagogika je mogoče kombinirati z vsemi dvopredmetnimi 
in dvopredmetnimi pedagoškimi študijskimi programi z izjemo dvopredmetnega študijskega 
programa Andragogika. 
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa: 

- v primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno iz vseh 
študijskih predmetov prvostopenjskega študija.  

 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni  
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov kot pogoj za izvedbo programa/ 
smeri/modula: glej tabelo 
 
 

LXI. Magistrski študijski program 2. stopnje 
 Polonistika – dvopredmetni pedagoški 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
V pedagoški dvopredmetni študijski program druge stopnje Polonistika se lahko vpiše, kdor 
je končal: 
- prvostopenjski univerzitetni študijski program Polonistika (bolonjski triletni program); 



- drug prvostopenjski univerzitetni program sorodne smeri, ovrednoten s 180 ECTS;  
kandidat mora izkazati znanje poljskega jezika na stopnji B2 skupnega evropskega 
referenčnega okvira. Glede na smer opravljenega prvostopenjskega študija mu Katedra za 
poljski jezik in književnost (Oddelek za slavistiko FF) določi obseg in število diferencialnih 
izpitov.  
- katerega koli od drugih prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov z drugih 
strokovnih področij**  
- visokošolski strokovni študijski program po starem programu z drugih strokovnih področij,** 
**če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi 
stopnji; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo do 60 
ECTS. 
 
Kandidat oz. kandidatka lahko predpisane obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem t.i. diferencialnih izpitov pred vpisom v 
študijski program druge stopnje. V primeru izvedbe diferencialnih izpitov se opravijo izpiti iz 
temeljnih predmetov 5. in 6. semestra (3. letnik) prvostopenjskega študijskega programa 
Polonistika. 
 
Vsaka prošnja se obravnava individualno, individualno se določita tudi obseg in vsebina 
dodatnih študijskih obveznosti iz temeljnih predmetov, bistvenih za študij na drugi stopnji. 
 
V skladu s 121. členom statuta Univerze v Ljubljani pogoje za vpis na študij za pridobitev 
izobrazbe izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini. Postopek vodi 
pooblaščena oseba Univerze v Ljubljani, vsebinsko pa o priznavanju v tujini pridobljene 
izobrazbe odloča senat članice oziroma univerze skladno s 77. oz. 47. členom Statuta UL. 
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa: 
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani po naslednjih merilih: 
- uspeh pri študiju prve stopnje Polonistike ali Zahodnoslovanskih študijev oz. sorodnega 
programa s področja humanistike, in sicer povprečna ocena 40 %, ocena diplomskega dela 
ali/in diplomskega izpita 30 % 
- uspeh pri temeljnem jezikoslovnem in književnem predmetu v 3. letniku programa 
Polonistika prve stopnje: Leksikologija in Poljska književnost od modernizma do 
postmodernizma 30 % 
 
Kandidati s končanim sorodnim programom s področja humanistike morajo izkazati znanje 
poljskega jezika na stopnji B2 skupnega evropskega referenčnega okvira (30 %). Glede na 
smer opravljenega prvostopenjskega študija mu Katedra za poljski jezik in književnost 
(Oddelek za slavistiko FF) določi obseg in število diferencialnih izpitov. 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni / izredni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov kot pogoj za izvedbo programa/ 
smeri/modula: glej tabelo 
 
 

LXII. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Primerjalna književnost in literarna teorija – dvopredmetni pedagoški 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
V drugostopenjski pedagoški dvopredmetni študijski program se lahko vpiše, kdor je končal:  

a) prvostopenjski dvopredmetni univerzitetni študijski program istih disciplin;  



b) katerega koli od drugih prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov z 
ustreznih strokovnih področij (jezikoslovje, družboslovje, humanistika), če je kandidat 
pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji; te 
obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do 
60 ECTS;  

c) katerega koli od drugih prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov z drugih 
strokovnih področij, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so 
bistvene za študij na drugi stopnji; te obveznosti se določijo glede na različnost 
strokovnega področja in obsegajo do 60 ECTS;  

d) visokošolski strokovni študijski program po starem programu z ustreznih strokovnih 
področij (jezikoslovje, družboslovje, humanistika), če je kandidat pred vpisom opravil 
študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji; te obveznosti se 
določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do 60 ECTS;  

e) visokošolski strokovni študijski program po starem programu z drugih strokovnih 
področij, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za 
študij na drugi stopnji; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega 
področja in obsegajo do 60 ECTS.  

 
Pogoje za vpis na študij izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.  
 
Kandidat oz. kandidatka lahko predpisane obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem dodatnih študijskih obveznosti pred vpisom v 
študijski program druge stopnje. Obveznosti določita oba oddelka, ki izvajata program.  
 
Vsaka prošnja se obravnava individualno, individualno se določita tudi obseg in vsebina 
dodatnih študijskih obveznosti iz temeljnih predmetov, bistvenih za študij na drugi stopnji. 
 
Dodatne študijske obveznosti se določijo iz nabora predmetov iz prvostopenjskega 
dvopredmetnega programa v obsegu največ 60 ECTS.  
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa  
Če je število prijavljenih kandidatov večje od števila razpisanih mest, so kandidati izbrani na 
podlagi povprečne ocene na dodiplomskem študiju (brez ocene diplomskega dela ali 
zaključne seminarske naloge).  
 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni  
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov kot pogoj za izvedbo programa/ 
smeri/modula: glej tabelo 
 
 

LXIII. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Rusistika – dvopredmetni pedagoški 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
 Vpisne pogoje izpolnjuje, kdor je: 

1. prvostopenjski dvopredmetni univerzitetni študijski program istih disciplin, 
2. katerega koli od drugih prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov z drugih 

strokovnih področij, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so 
bistvene za študij na drugi stopnji; te obveznosti se določijo glede na različnost 
strokovnega področja in obsegajo do 60 ECTS. 
 



Kandidat oz. kandidatka lahko predpisane obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem obveznosti pred vpisom v študijski program 
druge stopnje. Obveznosti določita oba oddelka, ki izvajata program. 
Vsaka prošnja se obravnava individualno, individualno se določita tudi obseg in vsebina 
dodatnih študijskih obveznosti iz temeljnih predmetov, bistvenih za študij na drugi stopnji. 
 
Pogoje za vpis na študij izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.  
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa - če bo sprejet sklep o 
omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani po naslednjih merilih:  

- povprečna ocena na dodiplomskem študiju: 50 % in 
- povprečna ocena iz rusističnih jezikovnih in literarnih predmetov dodiplomskega 

študija. 50 %. 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni  
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov kot pogoj za izvedbo programa/ 
smeri/modula: glej tabelo 
 
 

LXIV. Magistrski študijski program 2. stopnje 
 Slovakistika – dvopredmetni pedagoški 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
Vpisne pogoje izpolnjuje, kdor je: 

1.     končal  študijski program 1. stopnje z ustreznih strokovnih področij (Polonistika, 
Bohemistika) ali z ustreznih strokovnih disciplin (jezikoslovje, družboslovje, 
humanistika) 

2.     končal študijski program 1. stopnje z drugih strokovnih področij, če je kandidat pred 
vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji; te 
obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 
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 študijski program 

3.     končal študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe sprejet od 1.1. 
1994 do 11.6. 2004.  

 
Diferencialni izpiti se opravljajo iz naslednjih predmetov Prvostopenjskega 
dvodisciplinarnega univerzitetnega študijskega programa Slovakistika: 

 KT 

1.Fonetika in fonologija 3 

2.Morfologija I 4 
3.Lektorske vaje I 8 
4.Slovaška kultura in književnost 6 
5.Morfologija II 4 
6.Slovaška zgodovina 19. in 20. stoletja 4 
7.Skladnja 4 
8.Lektorske vaje II 6 
9.Slovaška književnost 19. stoletja 6 
10.Leksikologija 4 
11. Slovaška moderna in obdobje med 
obema vojnama 
 
 
 
 

3 

12.Sodobna slovaška književnost 3 



 
 
                                                  

Vsaka prošnja se obravnava individualno, individualno se določita tudi obseg in vsebina 
dodatnih študijskih obveznosti iz temeljnih predmetov, bistvenih za študij na drugi stopnji. 
(glej razpredelnico zgoraj).  
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa: 
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani po naslednjih merilih:  

-        povprečna ocena izpitov in vaj (brez diplome) (75%), 

-        ocena diplomskega izpita oz. diplomske naloge (25%).  

 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni / izredni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov kot pogoj za izvedbo programa/ 
smeri/modula: glej tabelo 
 
 

LXV. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Slovenistika – dvopredmetni pedagoški 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
V drugostopenjski pedagoški dvopredmetni študijski program Slovenistika se lahko vpiše, 
kdor je končal: 

a) prvostopenjski dvopredmetni univerzitetni študijski program istih disciplin; 
b) katerega koli od drugih prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov z drugih 

strokovnih področij, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so 
bistvene za študij na drugi stopnji; te obveznosti se določijo glede na različnost 
strokovnega področja in obsegajo do 60 ECTS, 

c) študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet od 1.1.1994 do 
11.6.2004, z drugih strokovnih področij, če je kandidat pred vpisom opravil študijske 
obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji; te obveznosti se določijo glede 
na različnost strokovnega področja in obsegajo do 60 ECTS. 

 
Kandidat oz. kandidatka lahko predpisane obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v študijski program 
druge stopnje. Obveznosti določita oba oddelka, ki izvajata program. 
Vsaka prošnja se obravnava individualno, individualno se določita tudi obseg in vsebina 
dodatnih študijskih obveznosti iz temeljnih predmetov, bistvenih za študij na drugi stopnji. 
 
Pogoje za vpis na študij izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.  
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa - če bo vpis omejen, 
bodo kandidati izbrani glede na dosežene točke, izračunane na podlagi: 

- povprečne ocene na prvostopenjskem ali dodiplomskem študiju (60 %), 
- ocene zaključne seminarske naloge na prvi stopnji ali diplomskega dela (40 %). 

   
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni  
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov kot pogoj za izvedbo programa/ 
smeri/modula: glej tabelo 

13.Lektorske vaje III 4 
  



 
 

LXVI. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Sociologija – dvopredmetni pedagoški 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
Na drugostopenjski dvopredmetni pedagoški študijski program Sociologija se lahko vpiše, 
kdor je končal: 
 
- študijski program prve stopnje s področja Sociologije kulture ali  Sociologije; 
 
- študijski program prve stopnje  z drugih področij družboslovja in humanistke, če je 
kandidat/kandidatka pred vpisom opravil/-a študijske obveznosti, ki so bistvene za 
dvopredmetni pedagoški študij Sociologije  na drugi stopnji. Te obveznosti se določijo glede 
na različnost strokovnega področja in obsegajo 10 do 60 kreditnih točk. Kandidatu/kandidatki 
se obveznosti določijo iz naslednjih predmetov:  Uvod v sociologijo I, Uvod v sociologijo II,  
Uvod v sociologijo kulture I in Uvod v sociologijo kulture II. 
Kandidat/kandidatka lahko predpisane obveznosti opravi med študijem na 1. stopnji ali z 
opravljanjem izpitov pred vpisom v drugostopenjski dvopredmetni pedagoški  študijski 
program Sociologija. Za določitev obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija, je 
pristojen Kolegij predstojnika oddelka. Vsaka vloga se obravnava individualno, individualno 
se določi tudi obseg  dodatnih študijskih obveznosti. 
 
- enakovredno izobraževanje v tujini. 
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa:  
V primeru omejitve vpisa v  drugostopenjski dvopredmetni študijski program  Sociologija se 
izbor kandidatov/kandidatk opravi na podlagi: 
- povprečne ocene na prvostopenjskem študiju (60 %) 
- ocene diplomskega dela na prvi stopnji (40 %). 
 
Kandidati, katerih študijski program 1. stopnje ne predvideva diplomskega dela, bodo v  100 
% izbrani na podlagi povprečne ocene na prvostopenjskem študiju. 

 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni  
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov kot pogoj za izvedbo programa/ 
smeri/modula: glej tabelo 
 

 
LXVII. Magistrski študijski program 2. stopnje: 

 Španščina – dvopredmetni pedagoški 
 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
V drugostopenjski pedagoški dvopredmetni študijski program Španščina se lahko vpiše, kdor 
je končal: 

a) bolonjski prvostopenjski univerzitetni dvopredmetni študijski program Španski jezik in 
književnost; 

b) katerikoli drug bolonjski univerzitetni študijski program prve stopnje sorodne stroke in 
lahko ob tem izkaže ustrezno znanje španščine (C1 skupnega evropskega 
referenčnega okvira); 



c) visokošolski strokovni študijski program sorodnih strok, npr. predšolska vzgoja, 
teologija, uprava, družboslovna informatika, visoka poslovna šola, in lahko ob tem 
izkaže ustrezno znanje španščine (C1 skupnega evropskega referenčnega okvira). 

 
Pri tem se lahko kandidatu oz. kandidatki iz zadnjih dveh točk glede na predhodno izobrazbo 
in glede na razlike med pridobljenimi kompetencami na dodiplomskem študiju doda od 10 do 
60 ECTS. Vsaka prošnja se obravnava individualno, individualno se določita tudi obseg in 
vsebina morebitnih dodatnih študijskih obveznosti iz temeljnih predmetov hispanistične 
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. 
 
Pogoje za vpis na študij izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.  
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa - 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 oz. prvostopenjskem študiju: 100% 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni  
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov kot pogoj za izvedbo programa/ 
smeri/modula: glej tabelo 
 
 

LXVIII. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Umetnostna zgodovina - dvopredmetni pedagoški 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
V drugostopenjski magistrski študijski program Umetnostna zgodovina dvopredmetna 
pedagoška se lahko vpiše: 

a) kdor je končal prvostopenjski študijski program umetnostnozgodovinske študijske 
usmeritve ali 

b) kdor je končal katerikoli drugi prvostopenjski študijski program, pri čemer mora 
opraviti dodatne obveznosti pred vpisom v program (iz nabora se kandidatu 
individualno določijo obveznosti v obsegu do največ 30 KT. Obveznosti določa 
predstojnikov kolegij): 
- Uvod v občo umetnostno zgodovino (5 KT), 
- Uvod v slovensko umetnostno zgodovino(5 KT), 
- Umetnost zgodnjega in visokega srednjega veka v Zahodni Evropi I in II (10 KT), 
- Umetnost poznega srednjega veka in zgodnjega novega veka v Zahodni Evropi I in 
II (10 KT), 
- Umetnost novega veka v Zahodni Evropi I in II (10 KT), 
- Slovenska umetnost v srednjem veku I in II (10 KT) in 
- Slovenska umetnost v novem veku I in II (10 KT). 

c) visokošolski strokovni študijski program po starem programu, če je kandidat/-tka pred 
vpisom opravil/-a študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji; te 
obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do 
30 KT (iz zgornjega nabora).  

 



Kandidat lahko opravi dodatne obveznosti med študijem na prvi stopnji, v programih za 
izpopolnjevanje ali z opravljanjem t.i. diferencialnih izpitov pred vpisom v drugostopenjski 
magistrski študijski program. Vsaka prošnja se obravnava individualno, individualno se 
določita tudi obseg in vsebina dodatnih študijskih obveznosti iz temeljnih predmetov, 
bistvenih za študij na drugi stopnji. 
 
Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v 
tujini. 

 
Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa: 
 
Če je sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na dosežene točke, 
izračunane na podlagi : 

- če program dodiplomskega študija ni vseboval diplomskega/zaključnega dela: 
 povprečna ocena na prvostopenjskem oz. dodiplomskem študiju (100 %) 

- če program dodiplomskega študija vsebuje diplomsko/zaključno delo:  
 ocena diplomskega izpita oz. diplomske naloge (50 %) 
 povprečna ocena na prvostopenjskem oz. dodiplomskem študiju (50 %). 

 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni  
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov kot pogoj za izvedbo programa/ 
smeri/modula: glej tabelo 
 
 

LXIX. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Zgodovina – dvopredmetni pedagoški 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
V drugostopenjski pedagoški dvopredmetni študijski program se lahko vpiše kdor je končal: 

a) prvostopenjski dvopredmetni univerzitetni študijski program istih disciplin; 
b) katerega koli od drugih prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov z 

ustreznih strokovnih področij (jezikoslovje, družboslovje, humanistika), če je kandidat 
pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji; te 
obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do 
60 ECTS; 

c) katerega koli od drugih prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov z drugih 
strokovnih področij, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so 
bistvene za študij na drugi stopnji; te obveznosti se določijo glede na različnost 
strokovnega področja in obsegajo do 60 ECTS; 

d) visokošolski strokovni študijski program po starem programu z ustreznih strokovnih 
področij (jezikoslovje, družboslovje, humanistika), če je kandidat pred vpisom opravil 
študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji; te obveznosti se 
določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do 60 ECTS; 

e) visokošolski strokovni študijski program po starem programu z drugih strokovnih 
področij, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za 
študij na drugi stopnji; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega 
področja in obsegajo do 60 ECTS. 

 
Kandidat oz. kandidatka lahko predpisane obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski 
program druge stopnje. Obveznosti določita oba oddelka, ki izvajata program. 
 



Pogoje za vpis na študij izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.  
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa: 

- a) če je kandidat zaključil študijski program, ki predvideva diplomsko delo in/ali 
diplomski izpit, se upošteva povprečna ocena (70 %) in ocena diplomskega izpita oz. 
diplomske naloge (30 %) na prvostopenjskem študiju; 

- b) če je kandidat zaključil študijski program, ki ne predvideva diplomskega dela in/ali 
diplomskega izpita, se upošteva povprečna ocena na prvostopenjskem študiju (100 
%). 

 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni / izredni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov kot pogoj za izvedbo programa/ 
smeri/modula: glej tabelo 
 
 

LXX. Skupni magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Kreol – Kulturna raznolikost in transnacionalni procesi – skupni program 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  

a) Pogoj za vključitev v program Kreol je uspešno dokončana prva stopnja študija 
humanistične ali družboslovne usmeritve (180 kreditnih točk po ECTS).  

 
b) Študenti, ki so končali prvo stopnjo kateregakoli od študijev tehnične ali naravoslovne 

usmeritve, morajo dodatno pridobiti še 28 ECTS temeljnega modula s prve stopnje 
programa Etnologija in kulturna antropologija: 

- Metodologija etnologije in kulturne antropologije (6 kreditnih točk po ECTS); 
- Antropološke teorije (5 kreditnih točk po ECTS);  
- Etnografsko raziskovanje (6 kreditnih točk po ECTS); 
- Teorije kulture, načini življenja in identitete (3 kreditnih točk po ECTS); 
- Etnologija Evrope (3 kreditnih točk po ECTS); 
- Etnologija Afrike, Etnologija Amerik, Etnologija Azije ali Etnologija Avstralije in 

Oceanije  (študent izbere enega izmed njih; vsak od naštetih je vreden 5 
kreditnih točk po ECTS). 

 
c) Študenti, ki so končali nebolonjski štiriletni univerzitetni program Etnologija in kulturna 

antropologija, se lahko vpišejo v program druge stopnje Kreol. Pri tem se jim lahko 
priznajo opravljene študijske obveznosti druge stopnje v obsegu do 60 ECTS.  
  

d) Študenti, ki so končali nebolonjski štiriletni univerzitetni program humanistične ali 
družboslovne usmeritve, se lahko vpišejo v program druge stopnje Kreol. Pri tem se 
jim lahko priznajo opravljene študijske obveznosti druge stopnje v obsegu do 30 
ECTS. 
 

e) Študenti, ki so končali druge univerzitetne nebolonjske programe ali katerega od 
visokošolskih strokovnih študijskih programov, morajo za vpis na program Kreol 
opraviti enake obveznosti, ki so zgoraj navedene za študente in študentke, ki so 
končali prvo stopnjo kateregakoli od študijev tehnične ali naravoslovne usmeritve. 

 
Pogoje za vpis na študij izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.  
 
Pri prijavi morajo kandidati in kandidatke oddati: 1. življenjepis, 2. dokazilo o opravljenem 
predhodnem študiju, 3. dokazilo o znanju angleškega jezika, 4. priporočilno pismo mentorja s 



predhodnega študijskega programa, 5. okvirni študijski načrt in 6. spremni dopis z 
navedenimi motivi za študij (kratek opis interesnih področij, želene opcije za mobilnost – 
navedeni dve alternativni partnerski instituciji, ime načrtovanih mentorjev na domači in na 
partnerski univerzi). 

 
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 Kreol (v 
Sloveniji je to Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v 
Ljubljani). Končna odločitev o izboru je prepuščena konzorciju programa Kreol. 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana, Dunaj, Stockholm, Maynooth, Barcelona, Lyon, Bern, Poznan 
Način študija: redni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov kot pogoj za izvedbo programa/ 
smeri/modula: glej tabelo 
 
 

LXXI. Skupni magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Prevajanje (slovenščina – angleščina – francoščina): ISIT ali INALCO 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
Na skupni magistrski študij Prevajanja (slovenščina – angleščina – francoščina) se lahko 
vpiše  

a) vsak kandidat oz. kandidatka z diplomo iz Medjezikovnega posredovanja smer 
slovenščina-angleščina-francoščina (UL FF); 

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 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 alineji (20 %) 
- povprečna ocena iz angleškega jezika na dodiplomskem študiju oz. ocena iz 

angleškega jezika pri izpitu, navedenem v drugi alineji  (20 %) 
- povprečna ocena iz francoskega jezika na dodiplomskem študiju oz. ocena iz 

francoskega jezika pri izpitu, navedenem v drugi alineji  (20 %) 
 
Pogoje za vpis na študij izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.  
 
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. 
 
Rok za diferencialne izpite:  26. 6. – 6. 7. 2019 in 27. 8. – 10. 9. 2019. 



 
Kraj izvajanja: Ljubljana, Pariz (ISIT in INALCO) 
Način študija: redni; 5 mest ISIT (inštitucija lahko zaračuna stroške vpisa), 5 mest INALCO 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov kot pogoj za izvedbo programa/ 
smeri/modula: glej tabelo 
 
 

LXXII. Skupni magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Prevajanje (slovenščina – angleščina – nemščina) 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
Na skupni magistrski študij Prevajanja (slovenščina – angleščina – nemščina) se lahko vpiše  

a) vsak kandidat oz. kandidatka z diplomo iz Medjezikovnega posredovanja smer 
slovenščina-angleščina-nemščina (UL FF); 

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 
nemščine; glede na pridobljene kompetence dodiplomskega študija in rezultate izpita 
se lahko prizna ali doda do 60 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 alineji (20 %) 
- povprečna ocena iz angleškega jezika na dodiplomskem študiju oz. ocena iz 

angleškega jezika pri izpitu, navedenem v drugi alineji  (20 %) 
- povprečna ocena iz nemškega jezika na dodiplomskem študiju oz. ocena iz 

nemškega jezika pri izpitu, navedenem v drugi alineji  (20 %) 
 
Pogoje za vpis na študij izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.  
 
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. 

 
Rok za diferencialne izpite:  26. 6. – 6. 7. 2019 in 27. 8. – 10. 9. 2019. 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana, Gradec 
Način študija: redni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov kot pogoj za izvedbo programa/ 
smeri/modula: glej tabelo 
 
 

LXXIII. Skupni magistrski študijski program 2. stopnje: 

 Srednjeevropske študije 
 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  



V študijski program se lahko vpiše, kdor je končal: 
a) študijski program prve stopnje s strokovnih področij: polonistike, slovakistike, 

bohemistike ali zahodnoslovanskih študijev; 
b) študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, če je kandidat pred 

vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji; te 
obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do 
60 KT; 

c) visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih 
strokovnih področij (polonistika, slovakistika, bohemistika ali zahodnoslovanski 
študiji), če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za 
študij na drugi stopnji; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega 
področja in obsegajo od 10 do 60 KT; 

d) visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004,z drugih strokovnih 
področij, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za 
študij na drugi stopnji; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega 
področja in obsegajo do 60 KT. 

 
Kandidat oz. kandidatka lahko predpisane obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski 
program druge stopnje. 
 
Vsaka prošnja se obravnava individualno, individualno se določita tudi obseg in vsebina 
dodatnih študijskih obveznosti iz temeljnih predmetov, bistvenih za študij na drugi stopnji. 
 
V skladu z 91. členom Statuta Univerze v Ljubljani pogoje za vpis na študij za pridobitev 
izobrazbe izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini. Postopek vodi 
pooblaščena oseba Univerze v Ljubljani, vsebinsko pa o priznavanju v tujini pridobljene 
izobrazbe odloča dekan članice, skladno s 70. členom Statuta UL. 
 
Merila ob omejitvi vpisa: 
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani po naslednjih merilih: 

- povprečna ocena na prvostopenjskem študiju (oz. dodiplomskem študiju) (70 %), 
- ocena diplomskega dela ali diplomskega izpita (30 %). 

 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni / izredni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov kot pogoj za izvedbo programa/ 
smeri/modula: glej tabelo; Modul A – izbrani jezik češčina se v študijskem letu 2019/2020 
ne razpiše. 
 
 

LXXIV. Skupni magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Zgodovina jugovzhodne Evrope – skupna diploma 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:    

V študijski program se lahko vpiše, kdor je končal: 
a) študijski program prve stopnje zgodovine ali etnologije in kulturne antropologije z vsaj 

180 ECTS;  
b) študijski program prve stopnje iz naslednjih družbenih ved (geografija, geografija 

kontaktnih prostorov, kulturni študiji in antropologija, kulturologija, politologija, 
sociologija) in humanističnih ved (arheologija, hrvaški, srbski ali makedonski jezik, 
primerjalna književnost, primerjalno slovansko jezikoslovje, sociologija kulture, 



umetnostna zgodovina), če je pred vpisom opravil študijske obveznosti v obsegu 10-
60 kreditnih točk, ki so bistvene za nadaljevanje študija. 

 
V skladu s pogodbo pa so lahko v magistrski študijski program sprejeti tudi študenti, ki so 
uspešno končali druge študijske programe, če izbirna komisija presodi, da je njihova 
kvalifikacija enakovredna. 
 
Pogoje za vpis na študij izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.  
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa: 
 
V primeru omejitve vpisa, se oblikuje komisija za izbor kandidatov, ki upošteva naslednje 
kriterije: povprečno oceno na 1. stopnji (70 %) in povprečno oceno predmetov s področja 
zgodovine in drugih predmetov, ki se nanašajo na jugovzhodno Evropo na 1. stopnji (30 %).  
 
Za študijski program Zgodovina jugovzhodne Evrope – skupna diploma je potrebna hkrati 
tudi prijava na Univerzi v Gradcu; rok za prijavo je 15. 5. 2019 (https://international.uni-
graz.at/en/stud/int-focus/jointdegrees/). 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana, Gradec, Cluj 
Način študija: redni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov kot pogoj za izvedbo programa/ 
smeri/modula: glej tabelo 

https://international.uni-graz.at/en/stud/int-focus/jointdegrees/
https://international.uni-graz.at/en/stud/int-focus/jointdegrees/


20. NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA      
Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana, 
tel.: 01/470 45 00 
Več informacij na: www.ntf.uni-lj.si 
Kontaktni osebi za kandidate:  
- Študijski programi Geologija, Geotehnologija, Metalurgija in materiali:  

Majda Štrakl (majda.strakl@ntf.uni-lj.si, tel.: 01/4704-647 in 01/7772-735) 
- Študijski programi Grafične in interaktivne komunikacije, Načrtovanje tekstilij in oblačil, 

Oblikovanje tekstilij in oblačil:  
Jasna Gorenjc (jasna.gorenjc@ntf.uni-lj.si, tel.: 01/200 32 10) 

 
 

Magistrski študijski programi  2. stopnje: 
 Geologija 

 Geotehnologija 

 Metalurgija in materiali 

 Grafične in interaktivne komunikacije 

 Načrtovanje tekstilij in oblačil 

 Oblikovanje tekstilij in oblačil 
 
 

I. Magistrski študijski program 2. stopnje:  
 Geologija 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
V program Geologija se lahko v skladu z 38a., 38b. in 41. členom Zakona o visokem šolstvu 
ter 115. členom Statuta UL 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. 
 
Prehodi med študijskimi programi: 
 
V magistrskem študijskem programu druge stopnje Geologija so predvideni prehodi:  
- iz magistrskih študijskih programov druge stopnje s področja geologije ali sorodnih 

študijskih programov, 
- za diplomante univerzitetnih študijskih programov s področja geologije ali sorodnih 

študijskih programov, ki so bili sprejeti po letu 1994. 
 
V 2. letnik magistrskega programa druge stopnje Geologija  se lahko prepiše študent, če:  

 izpolnjuje pogoje za vpis v ta študijski program, 

 so na voljo prosta mesta,  

 je v celoti opravil študijske obveznosti v nižjem letniku na prvotnem programu, 

http://www.ntf.uni-lj.si/
mailto:nina.prunk@ntf.uni-lj.si
mailto:jasna.gorenjc@ntf.uni-lj.si


 če se obseg in vsebina magistrskega študijskega programa druge stopnje Geologija od 
vsebin 1. letnika prvotnega študijskega programa ne razlikuje za več kot 30 KT. 

 
Vpisna mesta in prijava za nadaljevanje študija po merilih za prehode 
Po merilih za prehode se lahko vpišejo kandidati, če so na razpolago študijska mesta. Število 
vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest v prvi letnik. 
V kolikor se za prehod prijavi več kandidatov kot je razpoložljivih mest, bodo kandidati izbrani 
glede na učni uspeh v predhodnem izobraževanju. 
 
Prvi prijavni rok bo odprt do 2. septembra 2019. Prijava bo potekala preko sistema eVŠ. 
Vse informacije in navodila kandidati dobijo na spletni strani fakultete. 
V primeru prostih mest bo razpisan drugi prijavni rok od 24.9.-26.9.2019. O tem boste 
obveščeni na spletni strani fakultete. 
 
Študijski program se bo vzporedno izvajal tudi v angleškem jeziku, v kolikor bo na to 
izvedbo vpisanih najmanj deset študentov. Na študij v angleškem jeziku se lahko prijavijo 
kandidati, ki nimajo slovenskega državljanstva (Slovenci brez slovenskega državljanstva, 
državljani EU in državljani tretjih držav). 
 
Sprejeti kandidati bodo obvestila o postopkih ter datumih vpisa dobili na svoje elektronske 
naslove. 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana  
Način študija: redni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
 
 

II. Magistrski študijski program 2. stopnje:  
 Geotehnologija 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji:  
V  program Geotehnologija 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 I. 
stopnji dodiplomskega študija.  

 
V primeru omejitve vpisa bo pogoj ocena študija na 1. stopnji – povprečna ocena izpitov in 
vaj. 
 
Prehodi med študijskimi programi 
V magistrskem študijskem programu druge stopnje Geotehnologija so predvideni prehodi:  

 iz magistrskih študijskih programov druge stopnje s področja geotehnologije in rudarstva 
ali sorodnih študijskih programov (tehničnih),  

 za diplomante univerzitetnih študijskih programov s področja geotehnologije in rudarstva 
ali sorodnih študijskih programov (tehničnih), ki so bili sprejeti po letu 1994 in  

 za diplomante visokošolskih študijskih programov geotehnologije in rudarstva ali sorodnih 
študijskih programov (tehničnih), ki so bili sprejeti pred letom 1994.  
 

V 2. letnik magistrskega študijskega programa druge stopnje Geotehnologija se lahko 
prepiše študent, če:  

 izpolnjuje pogoje za vpis v ta študijski program, 

 so na voljo prosta mesta,  

 je v celoti opravil študijske obveznosti v nižjem letniku na prvotnem programu in  

 če se obseg vsebin magistrskega študijskega programa druge stopnje Geotehnologija od 
vsebin 1. letnika prvotnega študijskega programa ne razlikujejo za več kot 30 kreditnih 
točk.  

 
Skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju  znanja na UL NTF lahko Študijska 
komisija študentu predpiše dodatne obveznosti (diferencialne izpite) in rok, do kdaj mora 
študent te obveznosti opraviti.  
Študijska komisija NTF lahko v tem primeru študentu prizna del izpitov, ki jih je opravil na 
prvotnem študijskem programu in niso predvideni v novem študijskem programu 
(Geotehnologija) na račun izbirnosti zunaj UL NTF.  
Če študent prehaja na študijski program Geotehnologija iz magistrskih programov II. stopnje, 
ki jih izvaja UL NTF, lahko Študijska komisija prizna študentu tudi določene »strokovne« 
izpite iz prejšnjega programa na račun izbirnosti znotraj UL NTF.  
V 2. letnik magistrskega študijskega programa druge stopnje Geotehnologija se lahko vpišejo 
tudi diplomanti univerzitetnih študijskih programov s področja geotehnologije in rudarstva ali 
sorodnih študijskih programov (tehničnih), ki so bili sprejeti po letu 1994 ter diplomanti 
visokošolskih študijskih programov geotehnologije in rudarstva ali sorodnih študijskih 
programov (tehničnih), ki so bili sprejeti pred letom 1994.  
Študijska komisija lahko predpiše študentu dodatne  obveznosti (diferencialne izpite) do 40 
kreditnih točk, ki jih mora opraviti do zaključka novega študija, lahko pa upošteva 
kandidatove morebitne strokovne ali znanstvene objave ter delovne izkušnje pri delu v 
praksi. 
 
Vpisna mesta in prijava za nadaljevanje študija po merilih za prehode 
Po merilih za prehode se lahko vpišejo kandidati, če so na razpolago študijska mesta. Število 
vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest v prvi letnik. 
V kolikor se za prehod prijavi več kandidatov kot je razpoložljivih mest, bodo kandidati izbrani 
glede na učni uspeh v predhodnem izobraževanju. 
 
Prvi prijavni rok bo odprt do 2. septembra 2019. Prijava bo potekala preko sistema eVŠ. 
Vse informacije in navodila kandidati dobijo na spletni strani fakultete. 
V primeru prostih mest bo razpisan drugi prijavni rok od 24.9.-26.9.2019. O tem boste 
obveščeni na spletni strani fakultete. 
 



Študijski program se bo vzporedno izvajal tudi v angleškem jeziku, v kolikor se bo na to 
izvedbo vpisal najmanj en kandidat, ki nima slovenskega državljanstva (Slovenci brez 
slovenskega državljanstva, državljani EU in državljani tretjih držav). 
 
Sprejeti kandidati bodo obvestila o postopkih ter datumih vpisa dobili na svoje elektronske 
naslove. 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni  
Število vpisnih mest: glej tabelo 
 
 

III. Magistrski študijski program 2. stopnje:  
 Metalurgija in materiali 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Pogoji za vpis:  
V program Metalurgija in materiali se lahko vpiše kdor je končal: 
a) študijski program prve stopnje s področja metalurgije in materialov, 
b) študijski program prve stopnje z drugih tehničnih in naravoslovnih strokovnih področij 

(strojništva, kemije, fizike in podobno), če kandidat pred vpisom opravi študijske 
obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 20-60 KT, kandidati pa jih 
lahko opravijo med študijem na 1. stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v 
magistrski študij; 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 prve stopnje s področja Metalurške tehnologije, 
če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje 
študija v obsegu 20-60 KT, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na 1. stopnji ali z 
opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij. 

d) visokošolski strokovni študijski program po starem programu s področja Metalurške 
tehnologije, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za 
nadaljevanje študija v obsegu 20 KT. 

e) visokošolski strokovni študijski program po starem programu z drugih tehničnih in 
naravoslovnih področij (strojništva, kemije, fizike in podobno), če kandidat pred vpisom 
opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 20-60 KT, 
kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na 1. stopnji ali z opravljanjem izpitov pred 
vpisom v magistrski študij; za kandidate z drugih tehničnih strokovnih področij Študijska 
komisija NTF določi diferencialne izpite na podlagi opravljenih izpitov na I. stopnji 
dodiplomskega študija. 

Študijske obveznosti bistvene za nadaljevanje študija (točke b, c, d in e) določi študijska 
komisija Oddelka za materiale in metalurgijo. 
 
V primeru omejitve vpisa bo pogoj zaključena ocena študija na 1. stopnji. Pri omejitvi vpisa 
se študente izbira glede na dotedanji uspeh (70 % prinese povprečna ocena ter 30 % 
diplomsko delo).  
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). 
 
Prehodi med študijskimi programi 
V magistrskem študijskem programu druge stopnje Metalurgija in materiali so predvideni 
prehodi: 

 iz magistrskih študijskih programov druge stopnje s področja materialov in metalurgije ali  
sorodnih študijskih programov (tehničnih in naravoslovnih), 



 za diplomante univerzitetnih študijskih programov s področja materialov in metalurgije ali 
sorodnih študijskih programov (tehničnih in naravoslovnih), ki so bili sprejeti po letu 1994 
in- za diplomante visokošolskih študijskih programov materialov in metalurgije ali 
sorodnih študijskih programov (tehničnih in naravoslovnih), ki so bili sprejeti pred letom 
1994. 

 
V 2. letnik magistrskega študijskega programa druge stopnje Metalurgija in materiali se lahko 
prepiše študent, če: 

 izpolnjuje pogoje za vpis v ta študijski program, 

 so na voljo prosta mesta, 

 je v celoti opravil študijske obveznosti v nižjem letniku na prvotnem programu in  

 če se obseg vsebin magistrskega študijskega programa druge stopnje Metalurgija in 
materiali od vsebin 1. letnika prvotnega študijskega programa ne razlikuje za več kot 30 
kreditnih točk. 

 
Skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja na UL NTF lahko Študijska 
komisija študentu predpiše dodatne obveznosti (diferencialne izpite) in rok, do kdaj mora 
študent te obveznosti opraviti. 
Študijska komisija NTF lahko v tem primeru študentu prizna del izpitov, ki jih je opravil na 
prvotnem študijskem programu in niso predvideni v novem študijskem programu (Metalurgija 
in materiali) na račun izbirnosti zunaj UL NTF. 
Če študent prehaja na študijski program Metalurgija in materiali iz magistrskih programov II. 
stopnje, ki jih izvaja UL NTF, lahko Študijska komisija prizna študentu tudi določene 
»strokovne« izpite iz prejšnjega programa na račun izbirnosti znotraj UL NTF. 
V 2. letnik magistrskega študijskega programa druge stopnje Metalurgija in materiali se lahko 
vpišejo tudi diplomanti univerzitetnih študijskih programov s področja materialov in 
metalurgije ali sorodnih študijskih programov (tehničnih), ki so bili sprejeti po letu 1994 ter 
diplomanti visokošolskih študijskih programov metalurške tehnologije ali sorodnih študijskih 
programov (tehničnih), ki so bili sprejeti pred letom 1994. 
Študijska komisija lahko predpiše študentu dodatne obveznosti (diferencialne izpite) do 40 
kreditnih točk, ki jih mora opraviti do zaključka novega študija, lahko pa upošteva 
kandidatove morebitne strokovne ali znanstvene objave ter delovne izkušnje pri delu v 
praksi. 
 
Vpisna mesta in prijava za nadaljevanje študija po merilih za prehode 
Po merilih za prehode se lahko vpišejo kandidati, če so na razpolago študijska mesta. Število 
vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest v prvi letnik. 
V kolikor se za prehod prijavi več kandidatov kot je razpoložljivih mest, bodo kandidati izbrani 
glede na učni uspeh v predhodnem izobraževanju. 
 
Prvi prijavni rok bo odprt do 2. septembra 2019. Prijava bo potekala preko sistema eVŠ. 
Vse informacije in navodila kandidati dobijo na spletni strani fakultete. 
V primeru prostih mest bo razpisan drugi prijavni rok od 24.9.-26.9.2019. O tem boste 
obveščeni na spletni strani fakultete. 
 
Študijski program se bo vzporedno izvajal tudi v angleškem jeziku, v kolikor bo na to 
izvedbo vpisanih najmanj deset študentov. Na študij v angleškem jeziku se lahko prijavijo 
kandidati, ki nimajo slovenskega državljanstva (Slovenci brez slovenskega državljanstva, 
državljani EU in državljani tretjih držav). 
 
Sprejeti kandidati bodo obvestila o postopkih ter datumih vpisa dobili na svoje elektronske 
naslove. 
 



Kraj izvajanja programa: Ljubljana, Aškerčeva 12 
Način študija: redni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
 
 

IV. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Grafične in interaktivne komunikacije 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Pogoji za vpis:  
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). 
 
Prehodi med študijskimi programi 
Prehodi med programi so mogoči znotraj programov druge stopnje Naravoslovnotehniške 
fakultete, Oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje in drugih fakultet skladno z Zakonom 
o visokem šolstvu in Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi.  

 

Pri prehodih med programi se upoštevajo naslednja merila: 

 izpolnjevanje pogojev za vpis v novi študijski program, 

 obseg razpoložljivih mest, 

 letniki ali semestri v prejšnjem študijskem programu, v katerih je študent opravil vse 
študijske obveznosti, in ki se lahko priznajo v celoti, 

 minimalno število semestrov, ki jih mora študent opraviti, če želi diplomirati v novem 
programu. 



 
Mogoč je prehod: 

a) iz študijskih programov 2. stopnje z naslednjih strokovnih področij: grafične 
interaktivne komunikacije, računalništvo, informatika in mediji, 

b) iz študijskih programov 2. stopnje z drugih strokovnih področij, 
c) iz univerzitetnih študijskih programov pred uvedbo bolonjske deklaracije z naslednjih 

strokovnih področij: grafične interaktivne komunikacije, računalništvo, informatika in 
mediji, 

d) iz univerzitetnih študijskih programov pred uvedbo bolonjske deklaracije z drugih 
strokovnih področij.  

 
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program v katerega prehajajo. Študijska 
komisija NTF določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred 
vpisom ob prehodu v nov program in opredeli v kateri letnik lahko kandidat prehaja. 
 
Vpisna mesta in prijava za nadaljevanje študija po merilih za prehode 
Po merilih za prehode se lahko vpišejo kandidati, če so na razpolago študijska mesta. Število 
vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest v prvi letnik. 
V kolikor se za prehod prijavi več kandidatov kot je razpoložljivih mest, bodo kandidati izbrani 
glede na učni uspeh v predhodnem izobraževanju. 
 
Prvi prijavni rok bo odprt do 2. septembra 2019. Prijava bo potekala preko sistema eVŠ. 
Vse informacije in navodila kandidati dobijo na spletni strani fakultete. 
V primeru prostih mest bo razpisan drugi prijavni rok od 24.9.-26.9.2019. O tem boste 
obveščeni na spletni strani fakultete. 
 
Sprejeti kandidati bodo obvestila o postopkih ter datumih vpisa dobili na svoje elektronske 
naslove. 

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

V. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Načrtovanje tekstilij in oblačil 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Pogoji za vpis:  
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). 
 
Prehodi med študijskimi programi 
Prehodi med programi so mogoči znotraj programov druge stopnje Naravoslovnotehniške 
fakultete, Oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje in drugih fakultet skladno z Zakonom 
o visokem šolstvu in Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi.  

 
Pri prehodih med programi se upoštevajo naslednja merila: 

 izpolnjevanje pogojev za vpis v novi študijski program, 

 obseg razpoložljivih mest, 

 letniki ali semestri v prejšnjem študijskem programu, v katerih je študent opravil vse 
študijske obveznosti, in ki se lahko priznajo v celoti, 

 minimalno število semestrov, ki jih mora študent opraviti, če želi diplomirati v novem 
programu. 

 
Mogoč je prehod: 

a) iz študijskih programov 2. stopnje z naslednjih strokovnih področij: tekstilstvo, 
materiali in programov v mreži AUTEX, 

b) iz študijskih programov 2. stopnje z drugih strokovnih področij, 
c) iz univerzitetnih študijskih programov pred uvedbo bolonjske deklaracije z naslednjih 

strokovnih področij: tekstilstvo, materiali in programov v mreži AUTEX 
d) iz univerzitetnih študijskih programov pred uvedbo bolonjske deklaracije z drugih 

strokovnih področij.  
e) Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program v katerega prehajajo. 

Študijska komisija NTF določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora 
opraviti pred vpisom ob prehodu v nov program in opredeli v kateri letnik lahko 
kandidat prehaja. 

 
Vpisna mesta in prijava za nadaljevanje študija po merilih za prehode 
Po merilih za prehode se lahko vpišejo kandidati, če so na razpolago študijska mesta. Število 
vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest v prvi letnik. 
V kolikor se za prehod prijavi več kandidatov kot je razpoložljivih mest, bodo kandidati izbrani 
glede na učni uspeh v predhodnem izobraževanju. 
 
Prvi prijavni rok bo odprt do 2. septembra 2019. Prijava bo potekala preko sistema eVŠ. 
Vse informacije in navodila kandidati dobijo na spletni strani fakultete. 
V primeru prostih mest bo razpisan drugi prijavni rok od 24.9.-26.9.2019. O tem boste 
obveščeni na spletni strani fakultete. 
 
Študijski program se bo vzporedno izvajal tudi v angleškem jeziku, v kolikor bo na to 
izvedbo vpisanih najmanj pet študentov. Na študij v angleškem jeziku se lahko prijavijo 
kandidati, ki nimajo slovenskega državljanstva (Slovenci brez slovenskega državljanstva, 
državljani EU in državljani tretjih držav). 



 
Sprejeti kandidati bodo obvestila o postopkih ter datumih vpisa dobili na svoje elektronske 
naslove. 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
 

 
VI. Magistrski študijski program 2. stopnje:  

 Oblikovanje tekstilij in oblačil 
 
Trajanje študija: 2 leti 
Pogoji za vpis:  
V magistrski študijski program Oblikovanje tekstilij in oblačil se lahko vpiše,  kdor je opravil 
preizkus posebne nadarjenosti, ki obsega sprejemni razgovor s predstavitvijo kandidatovega 
dela (zbirna mapa - portfolijo) s področja oblikovanja tekstilij in oblačil in končal: 
 
a)      študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, s 
strokovnih področij oblikovanje tekstilij in oblačil, oblikovanje ter arhitektura ali enakovreden 
študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini; 
 
b)      študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z 
drugih strokovnih področij ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih 
predpisih v RS ali tujini, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za 
nadaljevanje študija. Te obveznosti določi Senat Naravoslovnotehnične fakultete in obsegajo 
od 10 do največ 60 kreditnih točk. 
 
V primeru omejitve vpisa  
bodo kandidati iz točk a.) in b.) 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).  

Prehodi med študijskimi programi 
 
Prehodi med programi so mogoči znotraj programov druge stopnje Naravoslovnotehniške 
fakultete, Oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje in drugih fakultet skladno z Zakonom 
o visokem šolstvu in Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi.  

 
Pri prehodih med programi se upoštevajo naslednja merila: 

 izpolnjevanje pogojev za vpis v novi študijski program, 

 obseg razpoložljivih mest, 

 letniki ali semestri v prejšnjem študijskem programu, v katerih je študent opravil vse 
študijske obveznosti, in ki se lahko priznajo v celoti, 

 minimalno število semestrov, ki jih mora študent opraviti, če želi diplomirati v novem 
programu. 

 
Mogoč je prehod: 

a) iz študijskih programov 2. stopnje na področju: oblikovanje tekstilij in oblačil ali 
modnega oblikovanja, 

b) iz študijskih programov 2. stopnje z drugih umetniških področij, 



c) iz univerzitetnih študijskih programov pred uvedbo bolonjske deklaracije na področju: 
oblikovanje tekstilij in oblačil ali modnega oblikovanja, 

d) iz univerzitetnih študijskih programov pred uvedbo bolonjske deklaracije z drugih 
umetniških področij.  

 
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program v katerega prehajajo. Študijska 
komisija NTF določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred 
vpisom ob prehodu v nov program in opredeli v kateri letnik lahko kandidat prehaja. 
 
Vpisna mesta in prijava za nadaljevanje študija po merilih za prehode 
Po merilih za prehode se lahko vpišejo kandidati, če so na razpolago študijska mesta. Število 
vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest v prvi letnik. 
V kolikor se za prehod prijavi več kandidatov kot je razpoložljivih mest, bodo kandidati izbrani 
glede na učni uspeh v predhodnem izobraževanju. 
 
Prvi prijavni rok bo odprt do 2. septembra 2019. Prijava bo potekala preko sistema eVŠ. 
Vse informacije in navodila kandidati dobijo na spletni strani fakultete. 
V primeru prostih mest bo razpisan drugi prijavni rok od 24.9.-26.9.2019. O tem boste 
obveščeni na spletni strani fakultete. 
 
Sprejeti kandidati bodo obvestila o postopkih ter datumih vpisa dobili na svoje elektronske 
naslove. 
 
Kraj izvajanja programa: Ljubljana 
Način študija: redni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
 
 



21. PEDAGOŠKA FAKULTETA  
Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, 
Več informacij na: www.pef.uni-lj.si 
Kontakt:  
Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201) 
 
 

Magistrski študijski programi 2. stopnje:  
 Poučevanje 

- Predmetno poučevanje 
  - Predmetno področje biologija 
  - Predmetno področje fizika 
  - Predmetno področje gospodinjstvo 
  - Predmetno področje kemija 
  - Predmetno področje matematika 
  - Predmetno področje računalništvo 
  - Predmetno področje tehnika 
- Poučevanje na razredni stopnji 

- Poučevanje na razredni stopnji 
- Poučevanje na razredni stopnji z angleščino 

- Likovna pedagogika 

 Specialna in rehabilitacijska pedagogika 
- Posebne razvojne in učne težave  

 Socialna pedagogika 

 Predšolska vzgoja 

 Supervizija, osebno in organizacijsko svetovanje 

 Pomoč z umetnostjo 

 Muzejska pedagogika 

 Kognitivna znanost 

 Inkluzivna pedagogika 

 Edukacijske politike 
 

I. Magistrski študijski program 2. stopnje: 

 POUČEVANJE, smer: Predmetno poučevanje 

Trajanje študija: 1 leto 

Vpisni pogoji: 

Glede na predmetno področje predhodnega študija kandidatka oziroma kandidat pri vpisu v 
smer predmetno poučevanje izbere eno ali dve predmetni področji oziroma usmeritvi 
študijskega programa. 

V študijski program se lahko vpiše, kdor je končal: 

a) študijski program prve stopnje v obsegu 240 kreditnih točk (v nadaljevanju: KT) ali 
univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznega strokovnega 
področja predmetnega poučevanja oziroma poučevanja naravoslovno-matematičnih 
predmetov - biologija, gospodinjstvo, fizika, kemija, matematika, računalništvo, tehnika 
(KLASIUS-P 1451 – Izobraževanje učiteljev naravoslovno-matematičnih predmetov).  

http://www.pef.uni-lj.si/
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b) študijski program prve stopnje v obsegu 180 KT z ustreznega strokovnega 
področja predmetnega poučevanja oziroma poučevanja naravoslovno-matematičnih 
predmetov - biologija, gospodinjstvo, fizika, kemija, matematika, računalništvo, tehnika 
(KLASIUS-P 1451 – Izobraževanje učiteljev naravoslovno-matematičnih predmetov), 
če pred vpisom v program opravi dodatni letnik, predpisan s tem študijskim 
programom. 

c) študijski program prve stopnje v obsegu 240 KT ali univerzitetni študijski program, 
sprejet pred 11. 6. 2004, iz drugih strokovnih področij, če pred vpisom v program 
opravi študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v višini med 10 in 60 KT 
(Kandidatka oziroma kandidat mora pred vpisom v študijski program izkazati izkušnje 
na področju vzgoje in izobraževanja v obsegu 15 KT. Izkušnje bodo kandidatke 
oziroma kandidati izkazovali s potrdili delodajalca o delovnih izkušnjah ali z dokazili o 
zaključku študijskega programa, ki je vključeval vsaj 15 KT praktičnega pedagoškega 
usposabljanja v vzgoji in izobraževanju.).  

O obveznostih odloči Senat UL PEF na predlog komisije, pristojne za podiplomski 
študij druge stopnje UL PEF, glede na različnost strokovnega področja. Kandidatka 
oziroma kandidat lahko opravi te študijske obveznosti med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski 
študijski program. 

d) študijski program prve stopnje v obsegu 180 KT ali visokošolski strokovni 
študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, če pred 
vpisom v program opravi dodatni letnik, predpisan s tem študijskim programom, in 
študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija, v višini med 10 in 60 KT 
(Kandidatka oziroma kandidat mora pred vpisom v študijski program izkazati izkušnje 
na področju vzgoje in izobraževanja v obsegu 15 KT. Izkušnje bodo kandidatke 
oziroma kandidati izkazovali s potrdili delodajalca o delovnih izkušnjah ali z dokazili o 
zaključku študijskega programa, ki je vključeval vsaj 15 KT praktičnega pedagoškega 
usposabljanja v vzgoji in izobraževanju.).  

O obveznostih odloči Senat UL PEF na predlog komisije, pristojne za podiplomski 
študij druge stopnje UL PEF, glede na različnost strokovnega področja. Kandidatka 
oziroma kandidat lahko opravi te študijske obveznosti med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski 
študijski program. 

e) Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidatke in kandidati, ki so končali enakovredno 
izobraževanje v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidatke in 
kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v program morajo opraviti 
postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija. 

Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa: 

- povprečna ocena študija na prvi stopnji (60 %), 
- ocena pri diplomi ali drugi obliki zaključka študija (10 %), 
- izbirni izpit, pri katerem kandidat dokaže poznavanje in razgledanost na področju 

želene smeri študija (30 %). 

Če kandidat na predhodnem študiju ni opravljal diplome ali druge oblike zaključka študija, se 
povprečna ocena študija na prvi stopnji upošteva v obsegu 70%. 

Kraj izvajanja: Ljubljana 



Način študija: redni in izredni 

Število vpisnih mest: glej tabelo. 

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa: 

Kandidat odda prijavo za vpis preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ 
http://portal.evs.gov.si/prijava/, in sicer, če se prijavlja: 
 

1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom do 3. septembra 2019, natisnjenega obrazca 
po pošti ne pošilja. Po pošti mora UL PEF priporočeno poslati zahtevana dokazila 
največ pet dni po roku (do vključno 9. 9. 2019), določenem za pošiljanje obrazca 
prijave elektronsko v eVŠ. 

 
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom) do 

3. septembra 2019. Prijavo mora nato natisniti, podpisati in jo z zahtevanimi dokazili 
priporočeno poslati UL PEF največ pet dni po roku (do vključno 9. 9. 2019), 
določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ.  

 
V izbirni postopek se bodo uvrstile samo pravočasno oddane prijave kandidatov, ki 
bodo na dan 9. september 2019 izpolnjevali vse pogoje za vpis. 
 
V primeru omejitve vpisa bo izbirni izpit potekal 16. septembra 2019.  
 

 POUČEVANJE, smer: Poučevanje na razredni stopnji 

 usmeritev: Poučevanje na razredni stopnji 

 usmeritev: Poučevanje na razredni stopnji z angleščino 

Trajanje študija: 1 leto 

Vpisni pogoji za usmeritev Poučevanje na razredni stopnji: 

V magistrski študijski program druge stopnje Poučevanje, smer Poučevanje na razredni 
stopnji, usmeritev Poučevanje na razredni stopnji, se lahko vpiše, kdor je končal: 

a) študijski program prve stopnje v obsegu 240 kreditnih točk (v nadaljevanju: KT) ali 
univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznega strokovnega 
področja poučevanje na razredni stopnji (KLASIUS-P 1441 – Izobraževanje učiteljev 

razrednega pouka). 

b) študijski program prve stopnje v obsegu 180 kreditnih točk (v nadaljevanju: KT) z 
ustreznega strokovnega področja poučevanje na razredni stopnji (KLASIUS-P 1441 
– Izobraževanje učiteljev razrednega pouka), če pred vpisom v program opravi dodatni 
letnik, predpisan s tem študijskim programom. 

c) študijski program prve stopnje v obsegu 240 KT ali univerzitetni študijski program, 
sprejet pred 11. 6. 2004, iz drugih strokovnih področij, če pred vpisom v program 
opravi študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v višini med 10 in 60 KT 
(Kandidatka oziroma kandidat mora pred vpisom v študijski program izkazati izkušnje 
na področju vzgoje in izobraževanja v obsegu 15 KT. Izkušnje bodo kandidatke 

http://portal.evs.gov.si/prijava/


oziroma kandidati izkazovali s potrdili delodajalca o delovnih izkušnjah ali z dokazili o 
zaključku študijskega programa na prvi ali drugi stopnji, ki je vključeval vsaj 15 KT 
praktičnega pedagoškega usposabljanja v vzgoji in izobraževanju.). 

O obveznostih odloči Senat UL PEF na predlog komisije, pristojne za podiplomski 
študij druge stopnje UL PEF, glede na različnost strokovnega področja. Kandidatka 
oziroma kandidat lahko opravi te študijske obveznosti med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski 
študijski program. 

d) študijski program prve stopnje v obsegu 180 KT ali visokošolski strokovni 
študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, če pred 
vpisom v program opravi dodatni letnik, predpisan s tem študijskim programom, in 
študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija, v višini med 10 in 60 KT 
(Kandidatka oziroma kandidat mora pred vpisom v študijski program izkazati izkušnje 
na področju vzgoje in izobraževanja v obsegu 15 KT. Izkušnje bodo kandidatke 
oziroma kandidati izkazovali s potrdili delodajalca o delovnih izkušnjah ali z dokazili o 
zaključku študijskega programa na prvi ali drugi stopnji, ki je vključeval vsaj 15 KT 
praktičnega pedagoškega usposabljanja v vzgoji in izobraževanju.).  

O obveznostih odloči Senat UL PEF na predlog komisije, pristojne za podiplomski 
študij druge stopnje UL PEF, glede na različnost strokovnega področja. Kandidatka 
oziroma kandidat lahko opravi te študijske obveznosti med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski 
študijski program. 

e) Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidatke in kandidati, ki so končali enakovredno 
izobraževanje v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidatke in 
kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v program morajo opraviti 
postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija. 

Vpisni pogoji za usmeritev Poučevanje na razredni stopnji z angleščino: 

V magistrski študijski program druge stopnje Poučevanje, smer Poučevanje na razredni 
stopnji, usmeritev Poučevanje na razredni stopnji z angleščino se lahko vpiše, kdor je končal: 

a) študijski program prve stopnje v obsegu 240 kreditnih točk (v nadaljevanju: KT) ali 
univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznega strokovnega 
področja poučevanje na razredni stopnji (KLASIUS-P 1441 – Izobraževanje učiteljev 
razrednega pouka). Pred vpisom v program morajo kandidatke in kandidati dokazati 
znanje angleščine na mojstrski ravni (veljavni izpiti: Cambridge Certificate of Advanced 
English – najmanj ocena B pri vseh štirih zmožnostih, IELTS – najmanj ocena B pri 
vseh štirih zmožnostih, izpit iz aktivnega znanja iz angleščine na Filozofski fakulteti v 
Ljubljani (z ocenami najmanj prav dobro pri vseh 4 jezikovnih zmožnostih) ali interni 
izpit pred vstopom v program na ravni C1, z oceno 8 ali več). 

b) študijski program prve stopnje v obsegu 180 KT, z ustreznega strokovnega 
področja poučevanje na razredni stopnji (KLASIUS-P 1441 – Izobraževanje učiteljev 
razrednega pouka). Pred vpisom v program morajo kandidatke in kandidati: 

- dokazati znanje angleščine na mojstrski ravni (veljavni izpiti: Cambridge 
Certificate of Advanced English – najmanj ocena B pri vseh štirih zmožnostih, 
IELTS – najmanj ocena B pri vseh štirih zmožnostih, izpit iz aktivnega znanja iz 
angleščine na Filozofski fakulteti v Ljubljani (z ocenami najmanj prav dobro pri 



vseh 4 jezikovnih zmožnostih) ali interni izpit pred vstopom v program na ravni 
C1, z oceno 8 ali več.) in 

- opraviti dodatni letnik, predpisan s tem študijskim programom. 

c) študijski program prve stopnje v obsegu 240 KT, iz drugih strokovnih področij, če 
pred vpisom v program opravi študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, 
v višini med 10 in 60 KT (Kandidatka oziroma kandidat mora pred vpisom v študijski 
program izkazati izkušnje na področju vzgoje in izobraževanja v obsegu 15 KT. 
Izkušnje bodo kandidatke oziroma kandidati izkazovali s potrdili delodajalca o 
delovnih izkušnjah ali z dokazili o zaključku študijskega programa, ki je vključeval vsaj 
15 KT praktičnega pedagoškega usposabljanja v vzgoji in izobraževanju.).  

O obveznostih odloči Senat UL PEF na predlog komisije, pristojne za podiplomski 
študij druge stopnje  UL PEF, glede na različnost strokovnega področja. Kandidatka 
oziroma kandidat lahko opravi te študijske obveznosti med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski 
študijski program. 

Pred vpisom v program morajo kandidatke in kandidati dokazati znanje angleščine na 
mojstrski ravni (veljavni izpiti: Cambridge Certificate of Advanced English – najmanj 
ocena B pri vseh štirih zmožnostih, IELTS – najmanj ocena B pri vseh štirih 
zmožnostih, izpit iz aktivnega znanja iz angleščine na Filozofski fakulteti v Ljubljani (z 
ocenami najmanj prav dobro pri vseh 4 jezikovnih zmožnostih) ali interni izpit pred 
vstopom v program na ravni C1, z oceno 8 ali več). 

d) študijski program prve stopnje v obsegu 180 KT ali visokošolski strokovni 
študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, če pred 
vpisom v program opravi dodatni letnik, predpisan s tem študijskim programom, in 
študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija, v višini med 10 in 60 KT 
(Kandidatka oziroma kandidat mora pred vpisom v študijski program izkazati izkušnje 
na področju vzgoje in izobraževanja v obsegu 15 KT. Izkušnje bodo kandidatke 
oziroma kandidati izkazovali s potrdili delodajalca o delovnih izkušnjah ali z dokazili o 
zaključku študijskega programa, ki je vključeval vsaj 15 KT praktičnega pedagoškega 
usposabljanja v vzgoji in izobraževanju.).  

O obveznostih odloči Senat UL PEF na predlog komisije, pristojne za podiplomski 
študij druge stopnje  UL PEF, glede na različnost strokovnega področja. Kandidatka 
oziroma kandidat lahko opravi te študijske obveznosti med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski 
študijski program. 

Pred vpisom v program morajo kandidatke in kandidati dokazati tudi znanje 
angleščine na mojstrski ravni (veljavni izpiti: Cambridge Certificate of Advanced 
English – najmanj ocena B pri vseh štirih zmožnostih, IELTS – najmanj ocena B pri 
vseh štirih zmožnostih, izpit iz aktivnega znanja iz angleščine na Filozofski fakulteti v 
Ljubljani (z ocenami najmanj prav dobro pri vseh 4 jezikovnih zmožnostih) ali interni 
izpit pred vstopom v program na ravni C1, z oceno 8 ali več). 

e) Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidatke in kandidati, ki so končali enakovredno 
izobraževanje v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidatke in 
kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v program morajo opraviti 
postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija. 

Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa: 

- povprečna ocena študija na prvi stopnji (60 %), 



- ocena pri diplomi ali drugi obliki zaključka študija (10 %), 
- izbirni izpit, pri katerem kandidat dokaže poznavanje in razgledanost na področju 

želene smeri študija (30 %). 

Če kandidat na predhodnem študiju ni opravljal diplome ali druge oblike zaključka študija, se 
povprečna ocena na prvi stopnji upošteva v obsegu 70 %. 

Kraj izvajanja: Ljubljana 

Način študija: redni in izredni 

Število vpisnih mest: glej tabelo. 

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa: 

Kandidat odda prijavo za vpis preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ 
http://portal.evs.gov.si/prijava/, in sicer, če se prijavlja: 
 

1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom do 3. septembra 2019, natisnjenega obrazca 
po pošti ne pošilja. Po pošti mora UL PEF priporočeno poslati zahtevana dokazila 
največ pet dni po roku (do vključno 9. 9. 2019), določenem za pošiljanje obrazca 
prijave elektronsko v eVŠ. 

 
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom) do 

3. septembra 2019. Prijavo mora nato natisniti, podpisati in jo z zahtevanimi dokazili 
priporočeno poslati UL PEF največ pet dni po roku (do vključno 9. 9. 2019), 
določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ.  

 
V izbirni postopek se bodo uvrstile samo pravočasno oddane prijave kandidatov, ki 
bodo na dan 9. september 2019 izpolnjevali vse pogoje za vpis. 
 
V primeru omejitve vpisa bo izbirni izpit potekal 16. septembra 2019.  
 

 POUČEVANJE, smer: Likovna pedagogika 

Trajanje študija: 1 leto 

Vpisni pogoji: 

V magistrski študijski program druge stopnje Poučevanje, smer Likovna pedagogika se lahko 
vpiše, kdor je končal: 

a) študijski program prve stopnje v obsegu 240 kreditnih točk (v nadaljevanju: KT) ali 
univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznega strokovnega 
področja likovne pedagogike (KLASIUS-P 1461 – Izobraževanje učiteljev za 
poučevanje umetniških predmetov). 

b) študijski program prve stopnje v obsegu 180 KT z ustreznega strokovnega 
področja likovne pedagogike (KLASIUS-P 1461 – Izobraževanje učiteljev za 
poučevanje umetniških predmetov), če pred vpisom v program opravi dodatni letnik, 
predpisan s tem študijskim programom. 

http://portal.evs.gov.si/prijava/


c) študijski program prve stopnje v obsegu 240 KT ali univerzitetni študijski program, 
sprejet pred 11. 6. 2004, iz drugih strokovnih področij, če pred vpisom v program 
opravi študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v višini med 10 in 60 KT 
(Kandidatka oziroma kandidat mora pred vpisom v študijski program izkazati izkušnje 
na področju vzgoje in izobraževanja v obsegu 15 KT. Izkušnje bodo kandidatke 
oziroma kandidati izkazovali s potrdili delodajalca o delovnih izkušnjah ali z dokazili o 
zaključku študijskega programa, ki je vključeval vsaj 15 KT praktičnega pedagoškega 
usposabljanja v vzgoji in izobraževanju.).  

 O obveznostih odloči Senat UL PEF na predlog komisije, pristojne za podiplomski 
študij druge stopnje UL PEF, glede na različnost strokovnega področja. Kandidatka 
oziroma kandidat lahko opravi te študijske obveznosti med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski 
študijski program. 

d) študijski program prve stopnje v obsegu 180 KT ali visokošolski strokovni 
študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, če pred 
vpisom v program opravi dodatni letnik, predpisan s tem študijskim programom, in 
študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija, v višini med 10 in 60 KT 
(Kandidatka oziroma kandidat mora pred vpisom v študijski program izkazati izkušnje 
na področju vzgoje in izobraževanja v obsegu 15 KT. Izkušnje bodo kandidatke 
oziroma kandidati izkazovali s potrdili delodajalca o delovnih izkušnjah ali z dokazili o 
zaključku študijskega programa, ki je vključeval vsaj 15 KT praktičnega pedagoškega 
usposabljanja v vzgoji in izobraževanju.).  

O obveznostih odloči Senat UL PEF na predlog komisije, pristojne za podiplomski 
študij druge stopnje UL PEF, glede na različnost strokovnega področja. Kandidatka 
oziroma kandidat lahko opravi te študijske obveznosti med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski 
študijski program. 

e) Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidatke in kandidati, ki so končali enakovredno 
izobraževanje v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidatke in 
kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v program morajo opraviti 
postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija. 

Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa: 

- povprečna ocena študija na prvi stopnji (60 %), 
- ocena pri diplomi ali drugi obliki zaključka študija (10 %), 
- izbirni izpit, pri katerem kandidat dokaže poznavanje in razgledanost na področju 

želene smeri študija (30%). 

Če kandidat na predhodnem študiju ni opravljal diplome ali druge oblike zaključka študija, se 
povprečna ocena študija na prvi stopnji upošteva v obsegu 70 %. 

Kraj izvajanja: Ljubljana 

Način študija: redni in izredni 

Število vpisnih mest: glej tabelo. 

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa: 



Kandidat odda prijavo za vpis preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ 
http://portal.evs.gov.si/prijava/, in sicer, če se prijavlja: 
 

1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom do 3. septembra 2019, natisnjenega obrazca 
po pošti ne pošilja. Po pošti mora UL PEF priporočeno poslati zahtevana dokazila 
največ pet dni po roku (do vključno 9. 9. 2019), določenem za pošiljanje obrazca 
prijave elektronsko v eVŠ. 

 
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom) do 3. 

septembra 2019. Prijavo mora nato natisniti, podpisati in jo z zahtevanimi dokazili 
priporočeno poslati UL PEF največ pet dni po roku (do vključno 9. 9. 2019), 
določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ.  

 
V izbirni postopek se bodo uvrstile samo pravočasno oddane prijave kandidatov, ki 
bodo na dan 9. september 2019 izpolnjevali vse pogoje za vpis. 
 
V primeru omejitve vpisa bo izbirni izpit potekal 16. septembra 2019.  
 

II. Magistrski študijski program 2. stopnje 

 SPECIALNA IN REHABILITACIJSKA PEDAGOGIKA, smer: Posebne razvojne in učne 
težave 

Trajanje študija: 1 leto 

Vpisni pogoji za smer Posebne razvojne in učne težave: 

V magistrski študijski program druge stopnje Specialna in rehabilitacijska pedagogika, smer 
Posebne razvojne in učne težave, se lahko vpiše, kdor je končal: 

a) študijski program prve stopnje v obsegu 240 kreditnih točk (v nadaljevanju: KT) ali 
univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznega strokovnega 
področja specialne in rehabilitacijske pedagogike (KLASIUS-P 1424 – specialna 
pedagogika). 

b) študijski program prve stopnje v obsegu 180 KT z ustreznega strokovnega 
področja specialne in rehabilitacijske pedagogike (KLASIUS-P 1424 – specialna 
pedagogika), če pred vpisom v program opravi dodatni letnik, predpisan s tem 
študijskim programom. 

c) študijski program prve stopnje v obsegu 240 KT ali univerzitetni študijski program, 
sprejet pred 11. 6. 2004, iz drugih strokovnih področij, če pred vpisom v program 
opravi študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v višini med 10 in 60 KT 
(Kandidatka oziroma kandidat mora pred vpisom v študijski program izkazati izkušnje 
na področju vzgoje in izobraževanja v obsegu 15 KT. Izkušnje bodo kandidatke 
oziroma kandidati izkazovali s potrdili delodajalca o delovnih izkušnjah ali z dokazili o 
zaključku študijskega programa, ki je vključeval vsaj 15 KT praktičnega pedagoškega 
usposabljanja v vzgoji in izobraževanju.). 

O obveznostih odloči Senat  UL PEF na predlog komisije, pristojne za podiplomski 
študij druge stopnje  UL PEF, glede na različnost strokovnega področja. Kandidatka 
oziroma kandidat lahko opravi te študijske obveznosti med študijem na prvi stopnji, v 

http://portal.evs.gov.si/prijava/


programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski 
študijski program. 

d) študijski program prve stopnje v obsegu 180 KT ali visokošolski strokovni 
študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, če pred 
vpisom v program opravi dodatni letnik, predpisan s tem študijskim programom, in 
študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija, v višini med 10 in 60 KT 
(Kandidatka oziroma kandidat mora pred vpisom v študijski program izkazati izkušnje 
na področju vzgoje in izobraževanja v obsegu 15 KT. Izkušnje bodo kandidatke 
oziroma kandidati izkazovali s potrdili delodajalca o delovnih izkušnjah ali z dokazili o 
zaključku študijskega programa, ki je vključeval vsaj 15 KT praktičnega pedagoškega 
usposabljanja v vzgoji in izobraževanju.).  

 O obveznostih odloči Senat UL PEF na predlog komisije, pristojne za podiplomski 
študij druge stopnje UL PEF, glede na različnost strokovnega področja. Kandidatka 
oziroma kandidat lahko opravi te študijske obveznosti med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski 
študijski program. 

e) Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidatke in kandidati, ki so končali enakovredno 
izobraževanje v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidatke in 
kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v program morajo opraviti 
postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija. 

Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa: 

- povprečna ocena študija na prvi stopnji (60 %), 
- ocena pri diplomi ali drugi obliki zaključka študija (10 %), 
- izbirni izpit, pri katerem kandidat dokaže poznavanje in razgledanost na področju 

želene smeri študija (30 %). 

Če kandidat na predhodnem študiju ni opravljal diplome ali druge oblike zaključka študija, se 
povprečna ocena študija na prvi stopnji upošteva v obsegu 70 %. 

Kraj izvajanja: Ljubljana  

Način študija: redni in izredni 

Število vpisnih mest: glej tabelo. 

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa: 

Kandidat odda prijavo za vpis preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ 
http://portal.evs.gov.si/prijava/, in sicer, če se prijavlja: 
 

1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom do 3. septembra 2019, natisnjenega obrazca 
po pošti ne pošilja. Po pošti mora UL PEF priporočeno poslati zahtevana dokazila 
največ pet dni po roku (do vključno 9. 9. 2019), določenem za pošiljanje obrazca 
prijave elektronsko v eVŠ. 

 
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom) do 3. 

septembra 2019. Prijavo mora nato natisniti, podpisati in jo z zahtevanimi dokazili 
priporočeno poslati UL PEF največ pet dni po roku (do vključno 9. 9. 2019), 
določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ.  

http://portal.evs.gov.si/prijava/


 
V izbirni postopek se bodo uvrstile samo pravočasno oddane prijave kandidatov, ki 
bodo na dan 9. september 2019 izpolnjevali vse pogoje za vpis. 
 
V primeru omejitve vpisa bo izbirni izpit potekal 16. septembra 2019.  
 

III. Magistrski študijski program 2. stopnje 

 SOCIALNA PEDAGOGIKA 

Trajanje študija: 1 leto 

Vpisni pogoji: 

V magistrski študijski program druge stopnje Socialna pedagogika se lahko vpiše, kdor je 
končal: 

a) študijski program prve stopnje v obsegu 240 kreditnih točk ali univerzitetni 
študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, (v nadaljevanju: KT) z ustreznega 
strokovnega področja socialne pedagogike (KLASIUS-P: 1423 – socialna 
pedagogika) 

b) študijski program prve stopnje v obsegu 180 KT z ustreznega strokovnega 
področja socialne pedagogike (KLASIUS-P: 1423 – socialna pedagogika), če pred 
vpisom v program opravi dodatni letnik, predpisan s tem študijskim programom. 

c) študijski program prve stopnje v obsegu 240 KT ali univerzitetni študijski program, 
sprejet pred 11. 6. 2004, iz drugih strokovnih področij, če pred vpisom v program 
opravi študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v višini med 10 in 60 KT 
(Kandidatka oziroma kandidat mora pred vpisom v študijski program izkazati izkušnje 
na področju vzgoje in izobraževanja v obsegu 15 KT. Izkušnje bodo kandidatke 
oziroma kandidati izkazovali s potrdili delodajalca o delovnih izkušnjah ali z dokazili o 
zaključku študijskega programa, ki je vključeval vsaj 15 KT praktičnega pedagoškega 
usposabljanja v vzgoji in izobraževanju.). 

O obveznostih odloči Senat UL PEF na predlog komisije, pristojne za podiplomski 
študij druge stopnje UL PEF, glede na različnost strokovnega področja. Kandidatka 
oziroma kandidat lahko opravi te študijske obveznosti med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski 
študijski program. 

d) študijski program prve stopnje v obsegu 180 KT ali visokošolski strokovni 
študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, če pred 
vpisom v program opravi dodatni letnik, predpisan s tem študijskim programom, in 
študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija, v višini med 10 in 60 KT 
(Kandidatka oziroma kandidat mora pred vpisom v študijski program izkazati izkušnje 
na področju vzgoje in izobraževanja v obsegu 15 KT. Izkušnje bodo kandidatke 
oziroma kandidati izkazovali s potrdili delodajalca o delovnih izkušnjah ali z dokazili o 
zaključku študijskega programa, ki je vključeval vsaj 15 KT praktičnega pedagoškega 
usposabljanja v vzgoji in izobraževanju.). 

O obveznostih odloči Senat UL PEF na predlog komisije, pristojne za podiplomski 
študij druge stopnje UL PEF, glede na različnost strokovnega področja. Kandidatka 
oziroma kandidat lahko opravi te študijske obveznosti med študijem na prvi stopnji, v 



programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski 
študijski program. 

e) Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidatke in kandidati, ki so končali enakovredno 
izobraževanje v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidatke in 
kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v program morajo opraviti 
postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija. 

Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa: 

- višina povprečne ocene na dodiplomskem študiju (60%) in ocena diplomskega dela 
ali druge oblike zaključka študija (10 %), 

- izbirni izpit, pri katerem kandidat dokaže poznavanje in razgledanost na področju 
socialne pedagogike (30 %). 

Če kandidat na predhodnem študiju ni opravljal diplome ali druge oblike zaključka študija, se 
povprečna ocena študija na prvi stopnji upošteva v obsegu 70 %. 

Kraj izvajanja: Ljubljana 

Način študija: redni 

Število vpisnih mest: glej tabelo.  

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa: 

Kandidat odda prijavo za vpis preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ 
http://portal.evs.gov.si/prijava/, in sicer, če se prijavlja: 
 

1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom do 3. septembra 2019, natisnjenega obrazca 
po pošti ne pošilja. Po pošti mora UL PEF priporočeno poslati zahtevana dokazila 
največ pet dni po roku (do vključno 9. 9. 2019), določenem za pošiljanje obrazca 
prijave elektronsko v eVŠ. 

 
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom) do 3. 

septembra 2019. Prijavo mora nato natisniti, podpisati in jo z zahtevanimi dokazili 
priporočeno poslati UL PEF največ pet dni po roku (do vključno 9. 9. 2019), 
določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ.  

 
V izbirni postopek se bodo uvrstile samo pravočasno oddane prijave kandidatov, ki 
bodo na dan 9. september 2019 izpolnjevali vse pogoje za vpis. 
 
V primeru omejitve vpisa bo izbirni izpit potekal 16. septembra 2019.  
 

IV. Magistrski študijski program 2. stopnje 

 PREDŠOLSKA VZGOJA 

Trajanje študija: 2 leti 

Vpisni pogoji: 

http://portal.evs.gov.si/prijava/


V magistrski študijski program druge stopnje Predšolska vzgoja se lahko vpiše, kdor je 
končal: 

a) študijski program prve stopnje v obsegu 180 kreditnih točk (v nadaljevanju: KT), ali 
visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznega 
strokovnega področja predšolska vzgoja, brez dodatnih obveznosti (KLASIUS-P 
Izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok). 

b) študijski program prve stopnje v obsegu 240 kreditnih točk z ustreznega 
strokovnega področja predšolska vzgoja, brez dodatnih obveznosti (KLASIUS-P 
Izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok).  

c) študijski program prve stopnje v obsegu vsaj 180 KT, ali univerzitetni/visokošolski 
strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih 
področij, če pred vpisom v program opravi študijske obveznosti, bistvene za 
nadaljevanje študija, v višini med 10 in 60 KT (Kandidatka oziroma kandidat mora pred 
vpisom v študijski program izkazati izkušnje na področju vzgoje in izobraževanja v 
obsegu 15 KT. Izkušnje bodo kandidatke oziroma kandidati izkazovali s potrdili 
delodajalca o delovnih izkušnjah ali z dokazili o zaključku študijskega programa, ki je 
vključeval vsaj 15 KT praktičnega pedagoškega usposabljanja v vzgoji in 
izobraževanju.). 

O obveznostih odloči Senat UL PEF na predlog komisije, pristojne za podiplomski 
študij druge stopnje UL PEF, glede na različnost strokovnega področja. Kandidatka 
oziroma kandidat lahko opravi te študijske obveznosti med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski 
študijski program. 
 

d) Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidatke in kandidati, ki so končali enakovredno 
izobraževanje v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidatke in 
kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v program morajo opraviti 
postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija. 
 

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 %). 

Merila za prehode med študijskimi programi: 

Prehodi med programi se izvajajo v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi 
(Ur.l. št. 95/2010) (v nadaljevanju: Merila) in Aktom o spremembi Meril za prehode med 
študijskimi programi (Ur. l. št.: 17/11). 

Za prehod med programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja v prvem 
študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja na drugem 
študijskem programu. Prehodi so možni med študijskimi programi iste stopnje (4. člen Meril) 
oziroma v skladu s 6. členom Meril med študijskimi programi: 

1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in 
2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po 

Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega 



študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega 
programa. 

Študent lahko prehaja v študijski program druge stopnje Predšolska vzgoja tudi iz 
univerzitetnih študijskih programov, veljavnih pred 11. 6. 2004. 

Pri prehodih se lahko priznavajo: 
- primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu, 
- neformalno pridobljena primerljiva znanja. 

Predhodno pridobljena znanja študent izkazuje z ustreznimi dokazili. 

O priznavanju neformalnih znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom, odloča Senat PeF 
UL na predlog Komisije za priznavanje neformalnega izobraževanja in na podlagi pisne vloge 
študenta, priloženih pisnih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje 
in vsebino teh znanj ter v skladu s Pravilnikom o postopku in merilih za priznavanje 
neformalno pridobljenega znanja in spretnosti, ki ga je sprejel Senat UL na seji 29. 5. 2007, 
in Pravilnikom o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in 
izkušenj, sprejetem na seji Senata PeF dne 18. 05. 2006. 

Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali 
tujini se lahko študent vpiše v isti ali višji letnik v drugem študijskem programu (8. člen Meril). 

Študent se lahko vključi v višji letnik študijskega programa v katerega prehaja, če mu je v 
postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj 
za vpis oziroma napredovanje v višji letnik tega študijskega programa (9. člen Meril). 

Poleg vseh navedenih pogojev mora študent izpolnjevati še pogoje za vpis v študijski 
program, v katerega prehaja. 

Prošnje kandidatov za prehod na magistrski študijski program druge stopnje Predšolska 
vzgoja bo individualno obravnavala Komisija za podiplomski študij 2. stopnje, skladno z Merili 
za prehode med študijskimi programi, Pravili PeF in Statutom Univerze v Ljubljani. 

Kraj izvajanja: Ljubljana 

Način študija: redni 

 
Število vpisnih mest: glej tabelo.  

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa: 

Kandidat odda prijavo za vpis preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ 
http://portal.evs.gov.si/prijava/, in sicer, če se prijavlja: 
 

1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom do 3. septembra 2019, natisnjenega obrazca 
po pošti ne pošilja. Po pošti mora UL PEF priporočeno poslati zahtevana dokazila 
največ pet dni po roku (do vključno 9. 9. 2019), določenem za pošiljanje obrazca 
prijave elektronsko v eVŠ. 

 
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom) do 3. 

septembra 2019. Prijavo mora nato natisniti, podpisati in jo z zahtevanimi dokazili 
priporočeno poslati UL PEF največ pet dni po roku (do vključno 9. 9. 2019), 
določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ.  

 
V izbirni postopek se bodo uvrstile samo pravočasno oddane prijave kandidatov, ki 
bodo na dan 9. september 2019 izpolnjevali vse pogoje za vpis. 
 

http://portal.evs.gov.si/prijava/


V primeru omejitve vpisa bo izbirni izpit potekal 16. septembra 2019.  
 
Rok za prijavo na razpis za študente, ki želijo izkoristiti pravico do vpisa po merilih za 
prehode, je 3. september 2019. 
 

V. Magistrski študijski program 2. stopnje 

 SUPERVIZIJA, OSEBNO IN ORGANIZACIJSKO SVETOVANJE 

Trajanje študija: 2 leti 

 
Vpisni pogoji: 
V magistrski študijski program druge stopnje Supervizija, osebno in organizacijsko 
svetovanje se lahko vpišejo tisti, ki imajo najmanj dve (2) leti delovnih izkušenj pri 
poklicnem strokovnem delu z ljudmi in so končali: 

a) študijski program prve stopnje v obsegu vsaj 180 KT z ustreznih strokovnih 
področij: družboslovje, humanistika, zdravstvo. 

b) študijski program prve stopnje v obsegu vsaj 180 KT ali univerzitetni/visokošolski 
strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, iz drugih strokovnih 
področij, če pred vpisom v program opravijo študijske obveznosti, bistvene za 
nadaljevanje študija, v višini med 10 in 60 KT. O obveznostih odloči Senat UL PEF na 
predlog komisije, pristojne za podiplomski študij druge stopnje UL PEF, glede na 
različnost strokovnega področja. Kandidat/kandidatka lahko opravi te študijske 
obveznosti med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z 
opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program. 

c) Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidatke in kandidati, ki so končali enakovredno 
izobraževanje v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidatke in 
kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v program morajo opraviti 
postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja 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. 

Merila za prehode med študijskimi programi: 

Prehodi med programi se izvajajo v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi 
(Ur.l. št. 95/2010) (v nadaljevanju: Merila) in Aktom o spremembi Meril za prehode med 
študijskimi programi (Ur. l. št.: 17/11). 



Za prehod med programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja v prvem 
študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja na drugem 
študijskem programu. Prehodi so možni med študijskimi programi iste stopnje (4. člen Meril) 
oziroma v skladu s 6. členom Meril med študijskimi programi: 

1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in  
2.  med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po 

Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega 
študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega 
programa.  

Študent lahko prehaja v študijski program druge stopnje Supervizija, osebno in 
organizacijsko svetovanje tudi iz univerzitetnih študijskih programov, veljavnih pred 11. 6. 
2004.  

Pri prehodih se lahko priznavajo:  
- primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu, 
- neformalno pridobljena primerljiva znanja.  

Predhodno pridobljena znanja študent izkazuje z ustreznimi dokazili.  

O priznavanju neformalnih znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom, odloča Senat PeF 
UL na predlog Komisije za priznavanje neformalnega izobraževanja in na podlagi pisne vloge 
študenta, priloženih pisnih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje 
in vsebino teh znanj ter v skladu s Pravilnikom o postopku in merilih za priznavanje 
neformalno pridobljenega znanja in spretnosti, ki ga je sprejel Senat UL na seji 29. 5. 2007, 
in Pravilnikom o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in 
izkušenj, sprejetem na seji Senata PeF dne 18. 05. 2006. 

Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali 
tujini se lahko študent vpiše v isti ali višji letnik v drugem študijskem programu (8. člen Meril). 

Študent se lahko vključi v višji letnik študijskega programa v katerega prehaja, če mu je v 
postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj 
za vpis oziroma napredovanje v višji letnik tega študijskega programa (9. člen Meril).  

Poleg vseh navedenih pogojev mora študent izpolnjevati še pogoje za vpis v študijski 
program, v katerega prehaja. 

Prošnje kandidatov za prehod na magistrski študijski program druge stopnje Supervizija, 
osebno in organizacijsko svetovanje bo individualno obravnavala Komisija za podiplomski 
študij 2. stopnje, skladno z Merili za prehode med študijskimi programi, Pravili PeF in 
Statutom Univerze v Ljubljani. 

Kraj izvajanja: Ljubljana 

Način študija: izredni 

Število vpisnih mest: glej tabelo.  

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa: 

Kandidat odda prijavo za vpis preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ 
http://portal.evs.gov.si/prijava/, in sicer, če se prijavlja: 
 

1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom do 3. septembra 2019, natisnjenega obrazca 
po pošti ne pošilja. Po pošti mora UL PEF priporočeno poslati zahtevana dokazila 
največ pet dni po roku (do vključno 9. 9. 2019), določenem za pošiljanje obrazca 
prijave elektronsko v eVŠ. 

http://portal.evs.gov.si/prijava/


 
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom) do 3. 

septembra 2019. Prijavo mora nato natisniti, podpisati in jo z zahtevanimi dokazili 
priporočeno poslati UL PEF največ pet dni po roku (do vključno 9. 9. 2019), 
določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ.  

 
V izbirni postopek se bodo uvrstile samo pravočasno oddane prijave kandidatov, ki 
bodo na dan 9. september 2019 izpolnjevali vse pogoje za vpis. 
 
V primeru omejitve vpisa bo izbirni izpit potekal 16. septembra 2019.  
 

VI. Magistrski študijski program 2. stopnje 

 POMOČ Z UMETNOSTJO 

Trajanje študija: 2 leti 

Vpisni pogoji: 

V študijski program Pomoč z umetnostjo se lahko vpiše: 

a) kdor je končal študijski program prve stopnje z ustreznega strokovnega področja 
(1. alineja 38.a člena ZViS): specialna in rehabilitacijska pedagogika, socialna 
pedagogika, likovna pedagogika, glasbena pedagogika, muzikologija, umetnost in 
humanistika, družboslovje, razredni pouk, psihologija, pedagogika, socialno delo, 
predšolska vzgoja, zdravstvo (delovna terapija, fizioterapija), v obsegu vsaj 180 KT. 

b) kdor je končal študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij (2. 
alineja 38.a člena ZViS), v obsegu vsaj 180 KT, če pred vpisom opravi študijske 
obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Obveznosti določi Komisija za 
podiplomski študij druge stopnje PEF glede na različnost strokovnega področja in 
obsegajo od 10 do 60 kreditnih točk. Kandidati lahko opravijo te študijske obveznosti 
med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov 
pred vpisom v magistrski študijski program. 

c) kdor je končal visokošolski strokovni študijski program, sprejet po zakonskih 
določilih, veljavnih pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: specialna in 
rehabilitacijska pedagogika, socialna pedagogika, likovna pedagogika, glasbena 
pedagogika, muzikologija, umetnost in humanistika, družboslovje, razredni pouk, 
psihologija, pedagogika, socialno delo, predšolska vzgoja, zdravstvo (delovna terapija, 
fizioterapija). 

d) kdor je končal visokošolski strokovni študijski program, sprejet po zakonskih 
določilih, veljavnih pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, če pred vpisom 
opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Obveznosti določi 
Komisija za podiplomski študij PEF druge stopnje glede na različnost strokovnega 
področja in obsegajo od 10 do 60 kreditnih točk. Kandidati lahko opravijo te študijske 
obveznosti med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z 
opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program. 



e) pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidatke in kandidati, ki so končali enakovredno 
izobraževanje v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidatke in 
kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v študijski program morajo 
opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija. 

Merila za izbiro v primeru omejitev vpisa: 

Fakulteta sprejme sklep o omejitvi vpisa, če število prijavljenih, ki izpolnjujejo vse splošne 
vpisne pogoje, bistveno presega število razpoložljivih študijskih mest. V tem primeru se izbira 
kandidatk in kandidatov opravi na podlagi naslednjih meril: 

- povprečna ocena študija na prvi stopnji (35 %); 
- ocena diplomskega dela (15 %); 
- izbirni izpit (50 %). 

Če je kandidat predhodni študij zaključil z zadnjo opravljeno obveznostjo in ne z diplomskim 
ali seminarskim delom, se povprečna ocena na prvi stopnji upošteva v obsegu 50 %. 

Na izbirnem izpitu je možno doseči 50 %, ki obsegajo: 
- 25 % intervju s kandidatom o njegovem načrtu raziskovanja in profesionalnem 

razvoju na področju študijskega programa; 

- 15 % delovne izkušnje oz. praksa pri delu z ljudmi ter praksa na enem ali več 
področjih umetnostnega izražanja (gledališče, glasba, telesno izražanje in ples, 
likovno in drugo oblikovno izražanje), pri čemer vsako leto prinese 5 %; 

- 10 % dodatno usposabljanje (stalno strokovno izpopolnjevanje, vseživljenjsko učenje; 
12 ur dodatnega usposabljanja pomeni 1 %). 

Merila za prehode med študijskimi programi: 

Prehodi med programi se izvajajo v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (Ur. 
l. št. 95/2010).  

Za prehod med programi se šteje prehajanje študentovega izobraževanja v prvem 
študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja na magistrskem 
študijskem programu druge stopnje Pomoč z umetnostjo (drugi študijski program). 

a) Prehodi so možni med študijskimi programi, ki ob zaključku študija zagotavljajo 
pridobitev primerljivih kompetenc in med katerimi se lahko po kriteriju za priznavanje 
prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se 
nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa (Merila za prehode 
med študijskimi programi, Ur. l. št. 95/2010, 6. člen). 

b) Če je kandidatu v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih 60 ECTS, se 
kandidatu dovoli vpis v 2. letnik magistrskega študijskega programa druge stopnje 
Pomoč z umetnostjo. V tem primeru je mogoč prehod: 

b.1. iz študijskih programov 2. stopnje, z ustreznih strokovnih področij, ki so 
določeni pod točko o vpisnih pogojih v ta študijski program, 

b.2. iz univerzitetnih študijskih programov, ki so bili sprejeti pred 11. 6. 2004, z 
ustreznih strokovnih področij, ki so določeni pod točko o vpisnih pogojih v ta 
študijski program. 

c) Pogoje za prehod izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje 
v tujini in prehajajo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili svoje 
šolanje v Sloveniji. 

Kraj izvajanja: Ljubljana 



Način študija: izredni 

Število vpisnih mest: glej tabelo 

 
Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa: 
Kandidat odda prijavo za vpis preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ 
http://portal.evs.gov.si/prijava/, in sicer, če se prijavlja: 
 

1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom do 3. septembra 2019, natisnjenega obrazca 
po pošti ne pošilja. Po pošti mora UL PEF priporočeno poslati zahtevana dokazila 
največ pet dni po roku (do vključno 9. 9. 2019), določenem za pošiljanje obrazca 
prijave elektronsko v eVŠ. 

 
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom) do 3. 

septembra 2019. Prijavo mora nato natisniti, podpisati in jo z zahtevanimi dokazili 
priporočeno poslati UL PEF največ pet dni po roku (do vključno 9. 9. 2019), 
določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ.  

 
V izbirni postopek se bodo uvrstile samo pravočasno oddane prijave kandidatov, ki 
bodo na dan 9. september 2019 izpolnjevali vse pogoje za vpis. 
 
V primeru omejitve vpisa bo izbirni izpit potekal 16. septembra 2019.  
 
Rok za prijavo na razpis za študente, ki želijo izkoristiti pravico do vpisa po merilih za 

prehode, je 3. september 2019. 
 

VII. Magistrski študijski program 2. stopnje 

 MUZEJSKA PEDAGOGIKA 

Trajanje študija: 2 leti 

Vpisni pogoji: 

V študijski program se lahko vpiše, kdor je končal: 

a) kdor je končal študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij (1. alineja 
38.a člena ZViS) - izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev (KLASIUS-P: 14), 
umetnost (KLASIUS-P: 210 (umetnost), 211 (umetnostna zgodovina, slikarstvo, 
kiparstvo), 212 (glasba, ples, dramska umetnost)), humanistika (KLASIUS-P: 22) in 
družbene vede (KLASIUS-P: 310 (družbene vede), 311 (psihologija), 312 (sociologija 
in študije kultur), 313 (politologija, odnosi posameznik-družba-država)), v obsegu vsaj 
180 KT, brez dodatnih obveznosti. 

b) kdor je končal študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij (2. alineja 
38.a člena ZViS), v obsegu vsaj 180 KT, če pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki 
so bistvene za nadaljevanje študija. Obveznosti določi Komisija za podiplomski študij 
druge stopnje PEF glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do 60 
kreditnih točk. Kandidati lahko opravijo te študijske obveznosti med študijem na prvi 
stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v 
magistrski študijski program. 

http://portal.evs.gov.si/prijava/


c) kdor je končal visokošolski strokovni študijski program, sprejet po zakonskih določilih, 
veljavnih pred 11. 6. 2004, z ustreznega strokovnega področja, določenega pod točko 
a. 

d) kdor je končal visokošolski strokovni študijski program, sprejet po zakonskih določilih, 
veljavnih pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, če pred vpisom opravi 
študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Obveznosti določi Komisija 
za podiplomski študij PEF druge stopnje glede na različnost strokovnega področja in 
obsegajo od 10 do 60 kreditnih točk. Kandidati lahko opravijo te študijske obveznosti 
med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov 
pred vpisom v magistrski študijski program. 

e) pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidatke in kandidati, ki so končali enakovredno 
izobraževanje v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidatke in 
kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v študijski program morajo 
opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija. 

Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa: 

- povprečna ocena študija na prvi stopnji (50 %); 
- ocena diplomskega dela (10 %); 
- izbirni izpit (40 %). 

Če je kandidat predhodni študij zaključil z zadnjo opravljeno obveznostjo in ne z diplomskim 
ali seminarskim delom, se povprečna ocena na prvi stopnji upošteva v obsegu 60 %. 

Na izbirnem izpitu je možno doseči 40 %, ki obsega: 

- 40 % intervju s kandidatom o smernicah raziskovanja in profesionalnega razvoja. 

Merila za prehode med študijskimi programi: 

Prehodi med programi se izvajajo v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (Ur. 
l. št. 95/2010). 

Za prehod med programi se šteje prehajanje študentovega izobraževanja v prvem 
študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja na magistrskem 
študijskem programu druge stopnje Muzejska pedagogika (drugi študijski program). 

Prehodi so možni med študijskimi programi, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev 
primerljivih kompetenc in med katerimi se lahko po kriteriju za priznavanje prizna vsaj 
polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne 
predmete drugega študijskega programa (Merila za prehode med študijskimi programi, Ur. l. 
št. 95/2010, 6. člen). 

Če je kandidatu v postopku priznavanja priznanih 60 ECTS, se kandidatu dovoli vpis v 2. 
letnik magistrskega študijskega programa druge stopnje Muzejska pedagogika. V tem 
primeru je mogoč prehod: 

a) iz študijskih programov 2. stopnje, z ustreznih strokovnih področij, ki so določeni pod 
točko o vpisnih pogojih v ta študijski program, 

b) iz univerzitetnih študijskih programov, ki so bili sprejeti pred 11. 6. 2004, z ustreznih 
strokovnih področij, ki so določeni pod točko o vpisnih pogojih v ta študijski program, 

c) pogoje za prehod izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje 
v tujini in prehajajo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili svoje 
šolanje v Sloveniji. 



Kraj izvajanja: Ljubljana 

Način študija: izredni 

Število vpisnih mest: glej tabelo. 

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa: 

Kandidat odda prijavo za vpis preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ 
http://portal.evs.gov.si/prijava/, in sicer, če se prijavlja: 
 

1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom do 3. septembra 2019, natisnjenega obrazca 
po pošti ne pošilja. Po pošti mora UL PEF priporočeno poslati zahtevana dokazila 
največ pet dni po roku (do vključno 9. 9. 2019), določenem za pošiljanje obrazca 
prijave elektronsko v eVŠ. 

 
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom) do 3. 

septembra 2019. Prijavo mora nato natisniti, podpisati in jo z zahtevanimi dokazili 
priporočeno poslati UL PEF največ pet dni po roku (do vključno 9. 9. 2019), 
določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ.  

 
V izbirni postopek se bodo uvrstile samo pravočasno oddane prijave kandidatov, ki 
bodo na dan 9. september 2019 izpolnjevali vse pogoje za vpis. 
 
V primeru omejitve vpisa bo izbirni izpit potekal 16. septembra 2019.  
 

VIII. Skupni interdisciplinarni magistrski študijski program 2. stopnje 

 KOGNITIVNA ZNANOST 

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

Trajanje študija: 2 leti 

Vpisni pogoji: 

V magistrski študijski program Kognitivna znanost se lahko vpiše, kdor je končal:  
študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z vseh 
strokovnih področij ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v 
RS ali tujini. 

Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa: 

V primeru omejitve vpisa, bodo kandidati izbrani glede na: 
- uspeh na izbirnem izpitu (50 %), 
- povprečno oceno na prvostopenjskem oz. dodiplomskem študijskem programu (50 %). 
 
Način izvedbe izbirnega izpita določi programski svet študija Kognitivna znanost. Potek 
izpita, kriteriji ocenjevanja in literatura se objavijo na spletni strani fakultete koordinatorke 
najkasneje dva meseca pred zaključkom prijavnega roka.   
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Povprečna ocena se izračuna kot povprečje vseh ocen predmetov iz predmetnika 
prvostopenjskega oz. dodiplomskega študijskega programa (kot predmet se štejejo tudi 
diploma, diplomski izpit, zaključno delo itd.). 

Merila za prehode med študijskimi programi: 

Prehodi med programi se izvajajo v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi  (Ur. 
l. št. 95/2010) (v nadaljevanju: Merila) in Aktom o spremembi Meril za prehode med 
študijskimi programi (Ur. l. št.: 17/11). 

Za prehod med programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja v prvem 
študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja na drugem 
študijskem programu. Prehodi so možni med študijskimi programi iste stopnje (4. člen Meril) 
oziroma v skladu s 6. členom Meril med študijskimi programi: 

1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in  

2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po 
Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega 
programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.  

Študent lahko prehaja v skupni interdisciplinarni magistrski študijski program druge stopnje 
Kognitivna znanost tudi iz univerzitetnih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004.  

Pri prehodih se lahko priznavajo:  

- primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu, 

- neformalno pridobljena primerljiva znanja.  

Predhodno pridobljena znanja študent izkazuje z ustreznimi dokazili. O priznavanju 
neformalnih znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom, odloča Senat fakultete 
koordinatorke na predlog programskega sveta in na podlagi pisne vloge študenta, priloženih 
pisnih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje in vsebino teh znanj 
ter v skladu s Pravilnikom o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega 
znanja in spretnosti, ki ga je sprejel Senat UL na seji 29. 5. 2007, in ustreznimi merili za 
priznavanje fakultete koordinatorke. 

Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali 
tujini se lahko študent vpiše v isti ali višji letnik v drugem študijskem programu (8. člen Meril). 

Študent se lahko vključi v višji letnik študijskega programa v katerega prehaja, če mu je v 
postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj 
za vpis oziroma napredovanje v višji letnik tega študijskega programa (9. člen Meril).  

Poleg vseh navedenih pogojev za prehode mora študent izpolnjevati še pogoje za vpis v 
študijski program, v katerega prehaja. 

Prošnje kandidatov za prehod na skupni interdisciplinarni magistrski študijski program druge 
stopnje Kognitivna znanost bo individualno obravnaval programski svet študija, skladno z 
Merili za prehode med študijskimi programi, pravili fakultete koordinatorke in Statutom 
Univerze v Ljubljani. 

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, Univerza v Zagrebu, Univerza Eötvös Loránd v 
Budimpešti. 

Način študija: redni 

Število vpisnih mest: glej tabelo. Število vpisnih mest je skupno za državljane RS, članic 
EU, za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce. 

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa: 

Kandidat odda prijavo za vpis preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ 
http://portal.evs.gov.si/prijava/, in sicer, če se prijavlja: 
 

1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom do 3. septembra 2019, natisnjenega obrazca 
po pošti ne pošilja. Po pošti mora UL PEF priporočeno poslati zahtevana dokazila 
največ pet dni po roku (do vključno 9. 9. 2019), določenem za pošiljanje obrazca 
prijave elektronsko v eVŠ. 

 
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom) do 3. 

septembra 2019. Prijavo mora nato natisniti, podpisati in jo z zahtevanimi dokazili 
priporočeno poslati UL PEF največ pet dni po roku (do vključno 9. 9. 2019), 
določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ.  

 
V izbirni postopek se bodo uvrstile samo pravočasno oddane prijave kandidatov, ki 
bodo na dan 9. september 2019 izpolnjevali vse pogoje za vpis. 
 
V primeru omejitve vpisa bo izbirni izpit potekal 16. septembra 2019.  
 

Rok za prijavo na razpis za študente, ki želijo izkoristiti pravico do vzporednega študija, je 3. 
september 2019. 
 

IX. Magistrski študijski program 2. stopnje 

 INKLUZIVNA PEDAGOGIKA 

Trajanje študija: 2 leti 

Vpisni pogoji: 

V študijski program se lahko vpišejo kandidatke in kandidati, ki so zaključili enega izmed 
spodaj navedenih študijskih programov: 

a) študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij (1. alineja 38.a člena 
ZViS), pedagogika, andragogika, socialna pedagogika, specialna in rehabilitacijska 
pedagogika, logopedija in surdopedagogika, tiflopedagogika in pedagogika specifičnih 
učnih težav, razredni pouk, psihologija, socialno delo, v obsegu vsaj 180 KT, brez 
dodatnih obveznosti. 

b) študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij (2. alineja 38.a člena 
ZViS), v obsegu vsaj 180 KT, če pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so 
bistvene za nadaljevanje študija. Obveznosti določi Komisija za podiplomski študij 

http://portal.evs.gov.si/prijava/


druge stopnje PEF glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do 60 
kreditnih točk. Kandidati lahko opravijo te študijske obveznosti med študijem na prvi 
stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v 
magistrski študijski program. 

c) visokošolski strokovni študijski program, sprejet po zakonskih določilih, veljavnih 
pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij, določenih pod točko a. 

d) visokošolski strokovni študijski program, sprejet po zakonskih določilih, veljavnih 
pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, če pred vpisom opravi študijske 
obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Obveznosti določi Komisija za 
podiplomski študij PEF druge stopnje glede na različnost strokovnega področja in 
obsegajo od 10 do 60 kreditnih točk. Kandidati lahko opravijo te študijske obveznosti 
med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov 
pred vpisom v magistrski študijski program. 

e) pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidatke in kandidati, ki so končali enakovredno 
izobraževanje v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidatke in 
kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v študijski program morajo 
opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija. 

Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa: 

- povprečna ocena študija na prvi stopnji (60 %), 
- ocena pri diplomi ali drugi obliki zaključka študija1 (10 %), 
- opravljena izobraževanja2 s področja vzgoje in izobraževanja rizičnih skupin otrok in 

mladostnikov, svetovanja, osebnega razvoja, vodenja in organizacije (30 %). 

1Če kandidat/-ka na predhodnem študiju ni opravljal/-a diplome ali druge oblike zaključka 
študija, se povprečna ocena študija na prvi stopnji upošteva v obsegu 70 %. 

2Kandidat/-ka mora kompetence iz tretje alineje izkazati tudi s potrdili o opravljenem 
izobraževanju na ustreznih področjih, ki jih je doslej opravil/-a. 

Merila za prehode med študijskimi programi: 

Prehodi med programi se izvajajo v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi 
(Ur.l. št. 95/2010). 

Za prehod med programi se šteje prehajanje študentovega izobraževanja v prvem 
študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja na magistrskem 
študijskem programu druge stopnje Inkluzivna pedagogika (drugi študijski program).  

Prehodi so možni med študijskimi programi, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev 
primerljivih kompetenc in med katerimi se lahko po kriteriju za priznavanje prizna vsaj 
polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne 
predmete drugega študijskega programa (Merila za prehode med študijskimi programi, Ur.l. 
št.95/2010, 6. člen).  

Če je kandidatu v postopku priznavanja priznanih 60 ECTS, se kandidatu dovoli vpis v 2. 
letnik magistrskega študijskega programa druge stopnje Inkluzivna pedagogika. V tem 
primeru je mogoč prehod: 

a) iz študijskih programov 2. stopnje, z ustreznih strokovnih področij, ki so določeni pod 
točko o vpisnih pogojih v ta študijski program, 

b) iz univerzitetnih študijskih programov, ki so bili sprejeti pred 11. 6. 2004, z ustreznih 
strokovnih področij, ki so določeni pod točko o vpisnih pogojih v ta študijski program, 



c) pogoje za prehod izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje 
v tujini in prehajajo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili svoje 
šolanje v Sloveniji. 

Kandidati, ki prehajajo v ta študijski program, morajo izpolnjevati tudi vpisne pogoje, ki se 
nanašajo na ustrezne delovne izkušnje (gl. točko vpisnih pogojev). 

Kraj izvajanja: Ljubljana 

Način študija: izredni 

Število vpisnih mest: glej tabelo. 

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa: 

Kandidat odda prijavo za vpis preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ 
http://portal.evs.gov.si/prijava/, in sicer, če se prijavlja: 
 

1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom do 3. septembra 2019, natisnjenega obrazca 
po pošti ne pošilja. Po pošti mora UL PEF priporočeno poslati zahtevana dokazila 
največ pet dni po roku (do vključno 9. 9. 2019), določenem za pošiljanje obrazca 
prijave elektronsko v eVŠ. 

 
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom) do 3. 

septembra 2019. Prijavo mora nato natisniti, podpisati in jo z zahtevanimi dokazili 
priporočeno poslati UL PEF največ pet dni po roku (do vključno 9. 9. 2019), 
določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ.  

 
V izbirni postopek se bodo uvrstile samo pravočasno oddane prijave kandidatov, ki 
bodo na dan 9. september 2019 izpolnjevali vse pogoje za vpis. 
 
V primeru omejitve vpisa bo izbirni izpit potekal 16. septembra 2019.  
 

X. Magistrski študijski program 2. stopnje 

 EDUKACIJSKE POLITIKE 

Trajanje študija: 2 leti 

Vpisni pogoji: 

V študijski program Edukacijske politike se lahko vpiše: 

a) kdor je končal študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij - 
izobraževanje učiteljev in edukacijske vede, humanistika in umetnost ali družbene, 
poslovne, upravne in pravne vede (1. alineja 38.a člena ZViS), v obsegu vsaj 180 KT – 
brez dodatnih obveznosti. 

b) kdor je končal študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij (2. alineja 
38.a člena ZViS), v obsegu vsaj 180 KT, če pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki 
so bistvene za nadaljevanje študija. Obveznosti določi Komisija za podiplomski študij 
druge stopnje PEF glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do 60 

http://portal.evs.gov.si/prijava/


kreditnih točk. Kandidati lahko opravijo te študijske obveznosti med študijem na prvi 
stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v 
magistrski študijski program. 

c) kdor je končal visokošolski strokovni študijski program, sprejet po zakonskih določilih, 
veljavnih pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij – izobraževanje učiteljev in 
edukacijske vede, humanistika in umetnost ali družbene, poslovne, upravne in pravne 
vede – brez dodatnih obveznosti. 

d) kdor je končal visokošolski strokovni študijski program, sprejet po zakonskih določilih, 
veljavnih pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, če pred vpisom opravijo 
študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Obveznosti določi Komisija 
za podiplomski študij PEF druge stopnje glede na različnost strokovnega področja in 
obsegajo od 10 do 60 kreditnih točk. Kandidati lahko opravijo te študijske obveznosti 
med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov 
pred vpisom v magistrski študijski program. 

e) Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidatke in kandidati, ki so končali enakovredno 
izobraževanje v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidatke in 
kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v študijski program morajo 
opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija. 

Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa: 

Fakulteta sprejme sklep o omejitvi vpisa, če število prijavljenih, ki izpolnjujejo vse splošne 
vpisne pogoje, bistveno presega število razpoložljivih študijskih mest. V tem primeru se izbira 
kandidatk in kandidatov opravi na podlagi naslednjih meril: 

- povprečna ocena študija na prvi stopnji (60 %); 
- ocena diplomskega dela (10 %); 
- izbirni izpit, pri katerem kandidat dokaže poznavanje in razgledanost na področju 

izbranega študija (30 %). 

Če je kandidat predhodni študij zaključil z zadnjo opravljeno obveznostjo in ne z diplomskim 
ali seminarskim delom, se povprečna ocena na prvi stopnji upošteva v obsegu 70 %. 

Merila za prehode med študijskimi programi: 

Prehodi med programi se izvajajo v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (Ur. 
l. št. 95/2010). 

Za prehod med programi se šteje prehajanje študentovega izobraževanja v prvem 
študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja na magistrskem 
študijskem programu druge stopnje Edukacijske politike (drugi študijski program).  

Prehodi so možni med študijskimi programi, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev 
primerljivih kompetenc in med katerimi se lahko po kriteriju za priznavanje prizna vsaj 
polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne 
predmete drugega študijskega programa (Merila za prehode med študijskimi programi, Ur. l. 
št. 95/2010, 6. člen).  

Če je kandidatu v postopku priznavanja priznanih 60 ECTS, se kandidatu dovoli vpis v 2. 
letnik magistrskega študijskega programa druge stopnje Edukacijske politike. V tem primeru 
je mogoč prehod: 

a) iz študijskih programov 2. stopnje, z ustreznih strokovnih področij, ki so določeni pod 
točko o vpisnih pogojih v ta študijski program, 



b) iz univerzitetnih študijskih programov, ki so bili sprejeti pred 11. 6. 2004, z ustreznih 
strokovnih področij, ki so določeni pod točko o vpisnih pogojih v ta študijski program, 

c) pogoje za prehod izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje 
v tujini in prehajajo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili svoje 
šolanje v Sloveniji. 

Kraj izvajanja: Ljubljana 

Način študija: izredni 

Število vpisnih mest: glej tabelo.  

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa: 

Kandidat odda prijavo za vpis preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ 
http://portal.evs.gov.si/prijava/, in sicer, če se prijavlja: 
 

1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom do 3. septembra 2019, natisnjenega obrazca 
po pošti ne pošilja. Po pošti mora UL PEF priporočeno poslati zahtevana dokazila 
največ pet dni po roku (do vključno 9. 9. 2019), določenem za pošiljanje obrazca 
prijave elektronsko v eVŠ. 

 
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom) do 3. 

septembra 2019. Prijavo mora nato natisniti, podpisati in jo z zahtevanimi dokazili 
priporočeno poslati UL PEF največ pet dni po roku (do vključno 9. 9. 2019), 
določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ.  

 
V izbirni postopek se bodo uvrstile samo pravočasno oddane prijave kandidatov, ki 
bodo na dan 9. september 2019 izpolnjevali vse pogoje za vpis. 
 
V primeru omejitve vpisa bo izbirni izpit potekal 16. septembra 2019.  

http://portal.evs.gov.si/prijava/


22. PRAVNA FAKULTETA  
Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana 
tel.: 01/420 31 13 
Več informacij na: www.pf.uni-lj.si 
Kontaktna oseba za kandidate: Urša Janežič (ursa.janezic@pf.uni-lj.si, tel.: 01/420 32 28) 
 
 

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 
komisija za študijske zadeve 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. 
 
Roki za prijavo na razpis:  

- 1. prijavni rok: od 17.6. do 11.9.2019 

- 2. prijavni rok: od  16.9. do 18.9.2019 
 
Kraj izvajanja: Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani 
Način študija: redni in izredni  
Število vpisnih mest: glej tabelo, študijski program se bo izvajal, če se bo na redni študij 
vpisalo vsaj 10 študentov, na izrednega pa vsaj 1 študent 

http://www.pf.uni-lj.si/
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23. 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 
Kontaktna oseba za kandidate: Miha Pate (teof.referat@teof.uni-lj.si, tel.: 01 43 45 818) 
 
 

Magistrski študijski programi 2. stopnje: 
 Religiologija in etika  

 Zakonski in družinski študiji  

 Teologija – dvopredmetni pedagoški 

 
 
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. 
 
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na prednostno lestvico, sestavljeno 
iz naslednjih kriterijev: 
- povprečna ocena na dodiplomskem študiju, 
- ocena diplomskega dela in/ali  diplomskega izpita. 
 
Prehodi med študijskimi programi: 
 
• če kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v 1. letnik študijskega programa druge stopnje, 
na katerega se vpisuje; 
• če kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v 2. letnik po študijskem programu univerze, na 
katero je vpisan; 
• v okviru razpoložljivih študijskih mest; 
• če je kandidat v prejšnjem programu opravil vsaj dva semestra oz. en letnik; 
• če se kandidatu pri vpisu lahko prizna vsaj polovica obveznosti, ki jih je opravil v 
prejšnjem študijskem programu; 
• če kandidat v novem programu v celoti opravi vsaj dva semestra oz. en letnik. 
 
Prehajanje na drugostopenjski magistrski študijski program Religiologija in etika je možno iz 
študijskih programov druge stopnje z ustreznih strokovnih področij (družboslovje, 
humanistika) ali iz študijskih programov druge stopnje kateregakoli drugega strokovnega 

http://www.teof.uni-lj.si/
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področja; o izpolnjevanju pogojev za prehod odloča na podlagi študentove prošnje Komisija 
za študijske zadeve TEOF, ki za vsakega kandidata posebej določi morebitne diferencialne 
izpite (od 10 do 60 KT) in druge obveznosti za vpis v letnik, v katerega se sme vpisati.  Prav 
tako je možen vpis iz univerzitetnih študijskih programov po starem programu z istih 
strokovnih področij, če je uspešno zaključil tri oz. štiri letnike starega nebolonjskega 
programa z vsemi obveznostmi po programu.  V obeh primerih velja, da se kandidatu glede 
na pridobljene kompetence na starem programu lahko določijo obveznosti, primerljive 
zaključnim obveznostim po novem programu, ter dodatne obveznosti v skupnem obsegu od 
10 do 60 KT; o izpolnjevanju pogojev za prehod odloča na podlagi študentove prošnje 
Komisija za študijske zadeve TEOF, ki na predlog oddelkov za vsakega kandidata posebej 
določi zaključne in druge obveznosti za vpis v letnik. Diplomanti starih štiriletnih študijskih 
programov istih področij se lahko vpišejo v 2. letnik; pri tem se jim lahko prizna še do 30 KT. 
O izpolnjevanju pogojev za prehod odloča na podlagi študentove prošnje Komisija za 
študijske zadeve TEOF, ki za vsakega kandidata odloča individualno. 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana  
Način študija: redni in izredni 
Število vpisnih mest: glej tabelo  
  
 

II. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Zakonski in družinski študiji  

Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji: v magistrski študijski program 2. stopnje Zakonski in družinski študiji se lahko 
vpiše, kdor je zaključil: 

a) univerzitetni študijski program (sprejet pred 11. 6. 2004) ali študijski program prve 
stopnje (ali enakovredno izobrazbo po Zakonu o visokem šolstvu) ustreznih 
strokovnih področij (humanistično, pedagoško, socialno, zdravstveno in 
družboslovno). V primeru, da ima nekdo zaključen študijski program prve stopnje z 
240 KT ali univerzitetni študijski program (sprejet pred 11.6. 2004) z obsegom, 
primerljivim 240 KT, se mu lahko prizna do 60 KT.  
 

b) univerzitetni študijski program (sprejet pred 11. 6. 2004) ali študijski program prve 
stopnje (ali enakovredno izobrazbo po Zakonu o visokem šolstvu) drugih strokovnih 
področij, če je kandidat/kandidatka pred vpisom opravil/a dodatne študijske 
obveznosti s področja psihologije, filozofije in teologije, ki jih glede na različnost 
strokovnega področja določi pristojna študijska komisija v obsegu od 10 do 60 KT. 

 
V primeru večjega števila prijavljenih od razpisanih mest, se med kandidati, ki 
izpolnjujejo pogoje za vpis, izberejo kandidati na podlagi naslednjih kriterijev za izbiro:  
- povprečna ocena študija na prvi stopnji (40%); 
- ocena pri diplomi in/ali diplomskem izpitu ali drugi obliki zaključka študija (10%); pri 
kandidatih, ki nimajo diplome, diplomskega izpita ali druge oblike zaključka študija, se 
povprečna ocena študija iz prejšnje alineje upošteva v 50%; 
- izbirni izpit, pri katerem kandidat dokaže poznavanje in razgledanost na področju zakonskih 
in družinskih odnosov (50%). 
 
Prehodi med študijskimi programi: 
 
Prehajanje med programi je določeno v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi 

(Ur. l. RS, št 95/10 in 17/11) in s Statutom UL (čl. 181.‐189). V drugostopenjski magistrski 
študijski program Zakonski in družinski študiji lahko preide študent, če mu je mogoče po 
kriterijih za priznavanje priznati vsaj polovico obveznosti po Evropskem prenosnem 
kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa druge stopnje, ki 



se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa in ob zaključku študija 
zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc. Senat fakultete, ki o tem odloča, lahko 
študentu določi diferencialne izpite, ki jih mora ob prehodu opraviti. Za prehod se ne šteje 
sprememba študijskega programa ali smeri zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem 
študijskem programu. 
 
a) Prehod med univerzami določa 189. člen Statuta UL: 
• kandidat mora za prehod na drugostopenjski magistrski študijski program Zakonski in 
družinski študiji UL TEOF izpolnjevati pogoje za vpis v višji letnik po študijskem programu 
univerze, na kateri je vpisan; 
• senat UL TEOF odloča o izpolnjevanju pogojev za prehod in določi kandidatu morebitne 
diferencialne izpite in druge obveznosti za vpis ter letnik, v katerega se sme vpisati na 
predlog Komisije za študijske zadeve. 
 
b) Med študijskimi programi UL je prehod na drugostopenjski magistrski študijski program 
Zakonski in družinski študiji po 183. členu Statuta UL mogoč pod naslednjimi pogoji: 
• če je kandidatu pri vpisu v novi študijski program mogoče priznati vsaj polovico obveznosti, 
ki jih je opravil na prvem študijskem programu; 
• senat TEOF UL odloča o izpolnjevanju pogojev za prehod in določi kandidatu morebitne 
diferencialne izpite in druge obveznosti za vpis ter letnik, v katerega se sme vpisati na 
predlog Komisije za študijske zadeve. 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana, Maribor 
Način študija: redni in izredni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
 
 

III. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Teologija – dvopredmetni pedagoški 

Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji: v dvopredmetni pedagoški magistrski študijski program 2. stopnje Teologija 
se lahko vpiše, kdor je zaključil:  

a) Prvostopenjski dvodisciplinarni univ. študijski program Teoloških študij ali 
prvostopenjski enopredmetni program Teoloških in religijskih študij. V primeru slednjih 
se lahko kandidatu glede na opravljene obveznosti prvostopenjskega študija prizna 
do 60 KT. 

b) Prvostopenjski dvodisciplinarni univ. študijski program ustreznega strokovnega  
področja (humanistični in družboslovni programi), ovrednoten s  180  oz. 240 KT. V 
primeru slednjih se lahko kandidatom glede na opravljene obveznosti 
prvostopenjskega študija prizna do 60 KT.  

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; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in 
obsegajo od  10  do največ 60 KT, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na 
prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje in z opravljanjem izpitov pred vpisom v 
magistrski študijski program.  Obveznosti določi TEOF v dogovoru s FF.   

d) Predbolonjski visokošolski strokovni program Teologija.  
 
Vsaka prošnja se obravnava individualno, individualno se določita tudi obseg in vsebina 
dodatnih študijskih obveznosti iz temeljnih predmetov, bistvenih za študij na drugi stopnji. 

 
Merila za izbiro ob omejitvi vpisa: 
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 

- bibliografija in/ali izkazana znanja, relevantna za študij. 

 

Prehodi med študijskimi programi: 
 
Prehodi so mogoči: 
• če kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v 1. letnik študijskega programa druge stopnje, 
na katerega se vpisuje; 
• če kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v 2. letnik po študijskem programu univerze, na 
katero je vpisan; 
• v okviru razpoložljivih študijskih mest; 
• če je kandidat v prejšnjem programu opravil vsaj dva semestra oz. en letnik; 
• če se kandidatu pri vpisu lahko prizna vsaj polovica obveznosti, ki jih je opravil v 
prejšnjem študijskem programu; 
• če kandidat v novem programu v celoti opravi vsaj dva semestra oz. en letnik. 
 
Prehajanje na dvopredmetni drugostopenjski študijski program je možno: 
a.) iz enopredmetnih ali dvodisciplinarnih (dvopredmetnih) študijskih programov druge 
stopnje z ustreznih strokovnih področij (družboslovje, humanistika); o izpolnjevanju pogojev 
za prehod odloča na podlagi študentove prošnje Komisija za študijske zadeve TEOF, ki na 
predlog oddelkov za vsakega kandidata posebej določi morebitne diferencialne izpite (od 10 
do 60 KT) in druge obveznosti za vpis v letnik, v katerega se sme vpisati.   
 
b.) iz enopredmetnih ali dvodiciplinarnih (dvopredmetnih) študijskih programov druge 
stopnje s kateregakoli drugega strokovnega področja; o izpolnjevanju pogojev za prehod 
odloča na podlagi študentove prošnje Komisija za študijske zadeve TEOF, ki na predlog 
oddelkov za vsakega kandidata posebej določi diferencialne izpite (od 10 do 60 KT) in druge 
obveznosti za vpis v letnik, v katerega se sme vpisati.   
 
c.) iz enopredmetnih ali dvodiciplinarnih (dvopredmetnih) univerzitetnih študijskih 
programov po starem programu z istih strokovnih področij pod naslednjimi pogoji: 
 
• V prvi letnik drugostopenjskega dvopredmetnega študijskega programa se lahko 
vpiše kandidat, ki ima uspešno zaključene tri letnike starega nebolonjskega univerzitetnega 
dvopredmetnega študijskega programa (opravljene vse obveznosti po programu za 1., 2. in 
3. letnik).  
 
• V drugi letnik drugostopenjskega dvopredmetnega študijskega programa se lahko 
vpiše kandidat, ki ima uspešno zaključene štiri letnike starega nebolonjskega univerzitetnega 
dvopredmetnega študijskega programa (opravljene vse obveznosti po programu za 1., 2., 3. 
in 4. letnik razen diplomskega dela oz. diplomskega izpita).  
 
V obeh primerih velja, da se kandidatu glede na pridobljene kompetence na starem 
programu lahko določijo obveznosti, primerljive zaključnim obveznostim po novem programu, 
ter dodatne obveznosti v skupnem obsegu od 10 do 60 KT; o izpolnjevanju pogojev za 
prehod odloča na podlagi študentove prošnje senat TEOF UL, ki za vsakega kandidata 
posebej določi obveznosti za vpis v letnik. 
 
d.) za diplomante starih dvopredmetnih štiriletnih študijskih programov istih področij. 
Kandidati se lahko vpišejo v 2. letnik; pri tem se jim lahko prizna še do 30 KT. O 
izpolnjevanju pogojev za prehod odloča na podlagi študentove prošnje senat TEOF UL, ki za 
vsakega kandidata odloča individualno.  
 



Prehajanje iz univerzitetnih študijskih programov z drugih strokovnih področij ni možno. 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni in izredni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
 
Prvi rok za prijavo na vse tri študijske programe je 31.08.2019. Če pri katerem od 

programov v prvem prijavnem roku niso zasedena vsa razpisana mesta, se odpre 

drugi prijavni rok. Prijavni rok za dvopredmetni program se uskladi s FF UL oz. FF UM. 



 

24. ZDRAVSTVENA FAKULTETA  
Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana 
Tel.: 01/300 11 11  
Več informacij na: www2.zf.uni-lj.si 
 
Kontakte osebe za kandidate: 
 
Fizioterapija 2. stopnja 
ga. Natalija Plankl 
Tel.: (01) 300 11 22  
E-pošta: natalija.plankl@zf.uni-lj.si 
 
Radiološka tehnologija in Sanitarno inženirstvo 2. stopnja  
ga. mag. Mihaela Selak Petković 
Tel.: (01) 300 11 89  
E-pošta: mihaela.petkovic@zf.uni-lj.si 
 
Zdravstvena nega 2. stopnja 
ga. Irena Smrkolj 
Tel.: (01) 300 11 28   
E-pošta: irena.smrkolj@zf.uni-lj.si 
 
 

Magistrski študijski programi 2. stopnje: 
 Radiološka tehnologija  

 Zdravstvena nega 

 Sanitarno inženirstvo 

 Fizioterapija 
 
 

I. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Radiološka tehnologija 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji: v študijski program 2. stopnje se lahko vpiše kdor je končal: 
a) študijski program prve stopnje s strokovnega področja 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 (Tabela 1), ki so bistvene za nadaljevanje študija, iz 
visokošolskega strokovnega programa radiologija prve stopnje v obsegu 59 kreditnih točk 
(KT)  

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 (Tabela 1), ki so bistvene za nadaljevanje študija, iz 
visokošolskega strokovnega programa Radiološka tehnologija 1. stopnja v obsegu 59 KT  

 
Tabela 1 

Zap. št. Predmet KT 

1 Diagnostične in interventne radiološke metode 1 15 

2 Diagnostične in interventne radiološke metode 2 14 

http://www.zf.uni-lj.si/
mailto:natalija.plankl@zf.uni-lj.si
mailto:mihaela.petkovic@zf.uni-lj.si
mailto:irena.smrkolj@zf.uni-lj.si


3 Nuklearno medicinska tehnologija 2 10 

4 Radioterapevtska tehnologija 2 10 

5 Molekularna biologija in radiobiologija 4 

6 Radiofizika in varstvo pred sevanji 6 

 
Opomba: 
Navedene študijske obveznosti se izvajajo v zimskem semestru, zato mora kandidat, ki želi 
obveznosti opravljati, do konca meseca avgusta 2019 na Komisijo za študijske zadeve ZF 
nasloviti namero za opravljanje obveznosti v študijskem letu 2019/2020. 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 
2020/2021. 
 
Vsi kandidati morajo pri prijavi izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na 
skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom. Ustrezna dokazila o 
izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so: 

- potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno 
potrdilo, 

- spričevalo o zaključeni osnovni šoli v RS ali zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim 
učnim jezikom, 

- maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa 
srednjega strokovnega izobraževanja, s katerega je razviden opravljen predmet 
Slovenski jezik, 

- spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem 
izobraževanju ali o zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim 
učnim jezikom, 

- diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v RS v študijskem 
programu, in potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku. 

Nadaljevanje študija po merilih za prehode 
 
Skladno z Merili za prehode med študijskimi programi (Ur. l. RS, št. 95/2010, 17/2011) so 
prehodi mogoči med študijskimi programi, ki so akreditirani v Republiki Sloveniji ali se 
izvajajo v državah Evropske unije in ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev 
primerljivih kompetenc, med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje, prizna vsaj 
polovica obveznosti po Evropskem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega študijskega 
programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.  
 
Prehodi so skladno s pogoji določenimi v Merilih za prehode med študijskimi programi (Ur. l. 
RS,  št. 95/2010, 17/2011) ter drugimi predpisi mogoči na naslednje načine: 
 
1. med študijskimi programi iste stopnje 

 
a) Prehodi so možni iz vseh študijskih programov druge stopnje s področja radiološke 
tehnologije, ki se izvajajo v državah Evropske unije, pri čemer se pri prehodu upoštevajo 
vse obveznosti, ki jih je v tem programu študent opravil in ki se mu lahko priznajo. Na 
podlagi tega se določi v kateri letnik lahko študent prehaja.  
 
b) Prehodi so možni iz enovitih ali študijskih programov druge stopnje s področja fizike in 
medicine, ki se izvajajo v državah Evropske unije, pri čemer mora študent, v kolikor 
predhodno ni dokončal visokošolskega strokovnega programa Radiološka tehnologija, 
prve stopnje, pred vpisom v 2. letnik študijskega programa Radiološka tehnologija druge 
stopnje opraviti diferencialne izpite, ki jih določijo pristojni organi ZF UL. 
 



c) Iz študijskih programov druge stopnje z drugih strokovnih področij: babištvo, delovna 
terapija, fizioterapija, ortopedska tehnika, sanitarno inženirstvo in zdravstvena nega, pri 
čemer mora študent, v kolikor predhodno ni dokončal visokošolskega strokovnega 
programa Radiološke tehnologije, prve stopnje, pred vpisom v 1. letnik študijskega 
Radiološka tehnologija druge stopnje opraviti diferencialne izpite, ki jih določijo pristojni 
organi ZF UL. 

 
2. iz nebolonjskih univerzitetnih študijskih programov z drugih strokovnih področij: 
fizika, medicina, dentalna medicina, pri čemer mora študent, v kolikor predhodno ni dokončal 
visokošolskega strokovnega programa Radiološka tehnologija, 1. stopnje, pred vpisom v 2. 
letnik študijskega programa radiološka tehnologija 2. stopnje opraviti diferencialne izpite, ki 
jih določijo pristojni organi ZF UL 
 
Ob izpolnjevanju predpisanih pogojev za vpis nato o priznanju in določitvi manjkajočih oz. 
dodatnih obveznosti, ki jih je v predhodnem programu opravil študent, odloča Senat 
Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani s predhodno obravnavo Komisije za študijske 
zadeve, ki glede na obseg priznanih obveznosti določi tudi letnik, v katerega študent prehaja. 
 
Merila za izbiro ob omejitvi vpisa: 
V primeru omejitve vpisa 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; v primeru, če bo vanj vpisanih manj kot 5 študentov, se bo 
študijski program izvajal v obliki individualnih konzultacij. 
 
PRVI PRIJAVNI ROK: Rok za oddajo prve prijave (eVŠ) in potrebnih dokazil: 5. 
september 2019. 
DRUGI PRIJAVNI ROK: Rok za oddajo druge prijave na morebitna prosta mesta, ki 
bodo še ostala nezapolnjena (eVŠ) in potrebnih dokazil: 30. september 2019. 
 
 

II. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Zdravstvena nega 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji: v študijski program 2. stopnje se lahko vpiše kdor je končal:  
a) študijski program prve stopnje Zdravstvena nega in dosegel najmanj 180 kreditnih točk 

(KT) 
b) visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega sprejet pred 11.6.2004 
c) študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij (medicina ali dentalna 

medicina, babištvo, delovna terapija, fizioterapija, ortotika in protetika, sanitarno 
inženirstvo, radiološka tehnologija, socialno delo), če kandidat pred vpisom opravi 
študijske obveznosti (Tabela 2), ki so bistvene za nadaljevanje študija, iz visokošolskega 
strokovnega programa Zdravstvena nega 1. stopnja v obsegu 53 KT 

d) študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11.6.2004, z 
drugih strokovnih področij (babištvo, delovna terapija, fizioterapija, ortopedska tehnika, 
sanitarno inženirstvo, radiološka tehnologija in socialno delo), če kandidat pred vpisom 
opravi študijske obveznosti (Tabela 2), ki so bistvene za nadaljevanje študija, iz 
študijskega programa Zdravstvena nega 1. stopnja v obsegu 53 KT 

 
Tabela 2 

Zap. št. Predmet KT 

1 Zdravstvena nega I 9 



2 Zdravstvena nega starostnika in rehabilitacija 15 

3 Supervizija v zdravstveni negi  3 

4 Zdravstvena nega II 7 

5 Klinično usposabljanje II 14 

6 Zdravstvena nega v patronažnem in dispanzerskem varstvu 5 

 
Opomba: 
Navedene študijske obveznosti se izvajajo v zimskem semestru, zato mora kandidat, ki želi 
obveznosti opravljati, do konca meseca avgusta 2019 na Komisijo za študijske zadeve ZF 
nasloviti namero za opravljanje obveznosti v študijskem letu 2019/2020. 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 
2020/2021. 
 
Vsi kandidati morajo pri prijavi izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na 
skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom. Ustrezna dokazila o 
izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so: 

- potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno 
potrdilo, 

- spričevalo o zaključeni osnovni šoli v RS ali zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim 
učnim jezikom, 

- maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa 
srednjega strokovnega izobraževanja, s katerega je razviden opravljen predmet 
Slovenski jezik, 

- spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem 
izobraževanju ali o zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim 
učnim jezikom, 

- diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v RS v študijskem 
programu, in potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku. 

Nadaljevanje študija po merilih za prehode 
 
Skladno z Merili za prehode med študijskimi programi (Ur. l. RS, št. 95/2010, 17/2011) so 
prehodi mogoči med študijskimi programi, ki so akreditirani v Republiki Sloveniji ali se 
izvajajo v državah Evropske unije in ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev 
primerljivih kompetenc, med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje, prizna vsaj 
polovica obveznosti po Evropskem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega študijskega 
programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.  
 
Prehodi so skladno s pogoji določenimi v Merilih za prehode med študijskimi programi (Ur. l. 
RS,  št. 95/2010, 17/2011) ter drugimi predpisi mogoči na naslednje načine: 
 

1. med študijskimi programi iste stopnje 

 
a) Prehodi so možni iz vseh študijskih programov druge stopnje s področja zdravstvene 
nege, ki se izvajajo v državah Evropske unije, pri čemer se pri prehodu upoštevajo vse 
obveznosti, ki jih je v tem programu študent opravil in ki se mu lahko priznajo. Na podlagi 
tega se določi v kateri letnik lahko študent prehaja.  
 
b) Prehodi so možni iz enovitih ali študijskih programov druge stopnje s področja medicine 
in dentalne medicine, ki se izvajajo v državah Evropske unije, pri čemer mora študent, v 
kolikor predhodno ni dokončal visokošolskega strokovnega programa Zdravstvena nega, 
prve stopnje, pred vpisom v 2. letnik študijskega programa Zdravstvena nega druge 
stopnje opraviti diferencialne izpite, ki jih določijo pristojni organi ZF UL.  



 
c) Iz študijskih programov druge stopnje z drugih strokovnih področij: babištvo, delovna 
terapija, fizioterapija, ortopedska tehnika, sanitarno inženirstvo, radiološka tehnologija in 
socialno delo, pri čemer mora študent, v kolikor predhodno ni dokončal visokošolskega 
strokovnega programa Zdravstvene nege prve stopnje, pred vpisom v 1. letnik študijskega 
Zdravstvena nega druge stopnje opraviti diferencialne izpite, ki jih določijo pristojni organi 
ZF UL.  
 
2. Iz nebolonjskih univerzitetnih študijskih programov z drugih strokovnih področij: 

zdravstvena vzgoja, medicina, dentalna medicina, socialno delo. V kolikor kandidat 

predhodno ni dokončal visokošolskega strokovnega programa Zdravstvena nega prve 

stopnje, mora pred vpisom v 2. letnik študijskega programa Zdravstvena nega druge 

stopnje opraviti diferencialne izpite, ki jih določijo pristojni organi ZF UL.  

 
Ob izpolnjevanju predpisanih pogojev za vpis nato o priznanju in določitvi manjkajočih oz. 
dodatnih obveznosti, ki jih je v predhodnem programu opravil študent odloča Senat 
Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani s predhodno obravnavo Komisije za študijske 
zadeve, ki glede na obseg priznanih obveznosti določi tudi letnik, v katerega študent prehaja. 
 
Merila za izbiro ob omejitvi vpisa: 
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečje ocen diplomskega študija 
(50%) ter izbirnega izpita s področja na dokazih temelječe zdravstvene nege (50 %).  
Izpit bo v ponedeljek 16. september 2019 na Zdravstveni fakulteti. Vabilo boste prejeli po 
elektronski pošti. 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni/izredni 
Število vpisnih mest: glej tabelo; v primeru, če bo vanj vpisanih manj kot 5 študentov, se bo 
študijski program izvajal v obliki individualnih konzultacij. 
 
PRVI PRIJAVNI ROK: Rok za oddajo prve prijave (eVŠ) in potrebnih dokazil: 5. 
september 2019. 
DRUGI PRIJAVNI ROK: Rok za oddajo druge prijave na morebitna prosta mesta, ki 
bodo še ostala nezapolnjena (eVŠ) in potrebnih dokazil: 30. september 2019. 
 
 

III. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Sanitarno inženirstvo 

 
Trajanje študija: 1 leto 
Vpisni pogoji: v študijski program 2. stopnje se lahko vpiše kdor je končal:  
a) univerzitetni študijski program sanitarno inženirstvo prve stopnje 
b) visokošolski strokovni ali štiriletni dvostopenjski visokošolski vzgojno izobraževalni 

študijski program Sanitarno inženirstvo; štiriletni dvostopenjski visokošolski vzgojno 
izobraževalni študijski program Sanitarno inženirstvo, potrjen leta 1993 in sprejet na 
podlagi Zakona o usmerjenem izobraževanju, ki se je izvajal od študijskega leta 1993/94 
do študijskega leta 1995/96. V študijski program so se lahko vpisali diplomanti, ki so 
zaključili višješolski študijski program Sanitarno inženirstvo. Študentje vpisani v ta 
program so imeli, na podlagi 88. člena Zakona o visokem šolstvu, pravico zaključiti študij 
do 30.09.2000 

c) študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij (ovrednoten s 240 KT), če 
dodatno opravijo 10 do 30 kreditnih točk iz nabora obveznih splošnih in obveznih 
strokovnih predmetov univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Sanitarno 
inženirstvo (Anatomija in fiziologija s patologijo, Biofizika, Matematika, Kemija, 



Informatika, Statistika, Mikrobiologija in parazitologija, Osnove higiene in etika, Osnove 
ekologije, Specialna biofizika, Biokemija, Analizna kemija, Konstrukcijski sklopi stavb, 
Higiena in ergonomija dela, Dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija, Komunalna 
higiena, Epidemiologija, Sanitarno inženirstvo v izjemnih razmerah in prva pomoč, 
Higiena objektov in procesov, Upravni postopek s sanitarnim in ekološkim pravom, 
Bioklimatsko načrtovanje, Delovno in bivalno okolje, Ozračje in njegova onesnaženost, 
Tehnologija in varnost živil, Gospodarjenje z odpadki, Tehnologija in tehnika pitnih in 
odpadnih voda, Energija in okolje, Pridobivanje, vodenje in izvajanje projektov. 
Obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega 
posebej določi pristojna študijska komisija, kandidat mora te dodatne izpite opraviti pred 
vpisom v magistrski študij 

d) študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij (ovrednoten s 180 KT), če 
kandidat dodatno opravi manjkajočih 60 KT (do skupnega nabora 240 KT) ter dodatnih 
10 do 30 kreditnih točk iz nabora obveznih splošnih in obveznih strokovnih predmetov 
univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Sanitarno inženirstvo (Anatomija in 
fiziologija s patologijo, Biofizika, Matematika, Kemija, Informatika, Statistika, 
Mikrobiologija in parazitologija, Osnove higiene in etika, Osnove ekologije Specialna 
biofizika, Biokemija, Analizna kemija, Konstrukcijski sklopi stavb, Higiena in ergonomija 
dela, Dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija, Komunalna higiena, Epidemiologija, 
Sanitarno inženirstvo v izjemnih razmerah in prva pomoč, Higiena objektov in procesov, 
Upravni postopek s sanitarnim in ekološkim pravom, Bioklimatsko načrtovanje, Delovno 
in bivalno okolje, Ozračje in njegova onesnaženost, Tehnologija in varnost živil, 
Gospodarjenje z odpadki, Tehnologija in tehnika pitnih in odpadnih voda, Energija in 
okolje, Pridobivanje, vodenje in izvajanje projektov. 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 

e) visokošolski strokovni študijski program z drugih strokovnih področij (180 KT), sprejet 
pred 11.6.2004, če kandidat dodatno opravi manjkajočih 60 KT do skupnega nabora 240 
KT ter dodatnih 30 do 60 kreditnih točk iz nabora obveznih splošnih in obveznih 
strokovnih predmetov univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Sanitarno 
inženirstvo (Anatomija in fiziologija s patologijo, Biofizika, Matematika, Kemija, 
Informatika, Statistika, Mikrobiologija in parazitologija, Osnove higiene in etika, Osnove 
ekologije, Specialna biofizika, Biokemija, Analizna kemija, Konstrukcijski sklopi stavb, 
Higiena in ergonomija dela, Dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija, Komunalna 
higiena, Epidemiologija, Sanitarno inženirstvo v izjemnih razmerah in prva pomoč, 
Higiena objektov in procesov, Upravni postopek s sanitarnim in ekološkim pravom, 
Bioklimatsko načrtovanje, Delovno in bivalno okolje, Ozračje in njegova onesnaženost, 
Tehnologija in varnost živil, Gospodarjenje z odpadki, Tehnologija in tehnika pitnih in 
odpadnih voda, Energija in okolje, Pridobivanje, vodenje in izvajanje projektov. 
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.  

 
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. 
 
Opomba: 
Navedene študijske obveznosti se izvajajo v zimskem semestru, zato mora kandidat, ki želi 
obveznosti opravljati, do konca meseca avgusta 2019 na Komisijo za študijske zadeve ZF 
nasloviti namero za opravljanje obveznosti v študijskem letu 2019/2020. 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 
2020/2021. 



 
Vsi kandidati morajo pri prijavi izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na 
skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom. Ustrezna dokazila o 
izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so: 

- potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno 
potrdilo, 

- spričevalo o zaključeni osnovni šoli v RS ali zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim 
učnim jezikom, 

- maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa 
srednjega strokovnega izobraževanja, s katerega je razviden opravljen predmet 
Slovenski jezik, 

- spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem 
izobraževanju ali o zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim 
učnim jezikom, 

- diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v RS v študijskem 
programu, in potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku. 

 
Merila za izbiro ob omejitvi vpisa: 
v primeru omejitve vpisa bodo: 

- kandidati iz točke a) izbrani na podlagi povprečne ocene opravljenih izpitov na prvi 
stopnji 

- kandidati iz točke b) izbrani na podlagi povprečne ocene opravljenih izpitov na prvi 
stopnji (80 %) in ocene diplomskega dela (20 %) 

- kandidati iz točke c), d) in e) izbrani na podlagi povprečne ocene izpitov na prvi stopnji 
in vseh ostalih izpitov, ki so pogoj za vpis. 

 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni 
Število vpisnih mest: glej tabelo; v primeru, če bo vanj vpisanih manj kot 5 študentov, se bo 
študijski program izvajal v obliki individualnih konzultacij. 
 
PRVI PRIJAVNI ROK: Rok za oddajo prve prijave (eVŠ) in potrebnih dokazil: 5. 
september 2019. 
DRUGI PRIJAVNI ROK: Rok za oddajo druge prijave na morebitna prosta mesta, ki 
bodo še ostala nezapolnjena (eVŠ) in potrebnih dokazil: 30. september 2019. 
 
 

IV. Magistrski študijski program 2. stopnje: 
 Fizioterapija 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji: v študijski program 2. stopnje se lahko vpiše kdor je končal:  
a) visokošolski strokovni študijski program Fizioterapija po »nebolonjskem« programu 
b) visokošolski strokovni študijski program Fizioterapija prve (bolonjske) stopnje in dosegel 

najmanj 180 kreditnih točk (KT) 
c) študijski program s strokovnih področij medicina ali dentalna medicina, vpisanih pred 

2009, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za 
nadaljevanje študija, iz visokošolskega strokovnega programa Fizioterapija 1. stopnja v 
obsegu 60 KT: 

 

Zap. št. Predmet KT 

1 Ocenjevalne metode v fizioterapiji 10 

2 Inštrumentalna fizioterapija 8 

3 Kinezioterapija 14 



4 Manualna terapija 11 

5 Nevrofizioterapija 14 

6 Fizioterapija za zdravje žensk 3 

 
Opomba: 
Navedene študijske obveznosti se izvajajo v zimskem semestru, zato mora kandidat, ki želi 
obveznosti opravljati, do konca meseca avgusta 2019 na Komisijo za študijske zadeve ZF 
nasloviti namero za opravljanje obveznosti v študijskem letu 2019/2020. 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 
2020/2021. 

 
d) kdor je končal enakovredno izobraževanje za fizioterapijo v tujini. O priznavanju 

enakovrednosti izobraževanj pred vpisom odloča Komisija za študijske zadeve 
Zdravstvene fakultete. 

 
Vsi kandidati morajo pri prijavi izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na 
skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom. Ustrezna dokazila o 
izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so: 

- potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno 
potrdilo, 

- spričevalo o zaključeni osnovni šoli v RS ali zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim 
učnim jezikom, 

- maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa 
srednjega strokovnega izobraževanja, s katerega je razviden opravljen predmet 
Slovenski jezik, 

- spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem 
izobraževanju ali o zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim 
učnim jezikom, 

- diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v RS v študijskem 
programu, in potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku. 

 
Nadaljevanje študija po merilih za prehode  
 
Za prehod med programi se šteje prehajanje študentovega izobraževanja v študijskem 
programu, v katerega se je vpisal in nadaljevanje izobraževanja na magistrskem študijskem 
programu druge stopnje Fizioterapija. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v 
program, v katerega prehajajo.  
Prehod je mogoč iz: 
a) študijskih programov 2. stopnje z drugih strokovnih področij: medicina, dentalna 

medicina; 
b) univerzitetnih študijskih programov po programih sprejetih pred novelo Zakona o 

visokem šolstvu (Ur.l. RS št. 63/2004 in 119/06) z drugih strokovnih področij: medicina, 
dentalna medicina, če ima kandidat opravljene vse obveznosti za 1., 2., 3. in 4. letnik 
svojega študijskega programa razen diplomskega dela in če se kandidatu pri vpisu lahko 
prizna vsaj polovica obveznosti, ki jih je opravil na svojem študijskem programu. 

Prehodi so možni tudi iz vseh magistrskih študijskih programov s področja fizioterapije, ki se 
izvajajo v državah EU. Pri prehodu se upoštevajo vse obveznosti, ki jih je v predhodnem 
programu študent opravil in ki se mu lahko priznajo. Na podlagi tega se določi, v kateri letnik 
lahko študent prehaja.  
Prošnje kandidatov za prehod v magistrski študijski program druge stopnje Fizioterapija in 
obseg priznanih študijskih obveznosti v študijskem programu bo individualno obravnavala 
Komisija za magistrski študij, skladno s 181. do 189. členom Statuta UL, ki bo za vsakega 
kandidata posebej določila obveznosti, ki jih mora opraviti pred vpisom in pred zaključkom 
študija. 



 
Pri prehodih med študijskimi programi se upoštevajo naslednja merila: 

- izpolnjevanje pogojev za vpis v nov študijski program, 
- obseg razpoložljivih mest, 
- letniki ali semestri v prejšnjem študijskem programu, v katerih je študent opravil vse 

študijske obveznosti, in ki se lahko priznajo v celoti. 
Študent mora, če predhodno ni dokončal visokošolskega strokovnega programa Fizioterapija 
1. stopnje, pred vpisom v 2. letnik magistrskega študijskega programa Fizioterapija opraviti 
še naslednje študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija, iz visokošolskega 
strokovnega študijskega programa Fizioterapija 1. stopnja v obsegu 60 KT: 

 

Zap. št. Predmet KT 

1 Ocenjevalne metode v fizioterapiji 10 

2 Inštrumentalna fizioterapija 8 

3 Kinezioterapija 14 

4 Manualna terapija 11 

5 Nevrofizioterapija 14 

6 Fizioterapija za zdravje žensk 3 

 
Opomba 
Navedene študijske obveznosti se izvajajo v zimskem semestru, zato mora kandidat, ki želi 
obveznosti opravljati, do konca meseca avgusta 2019 na Komisijo za študijske zadeve ZF 
nasloviti namero za opravljanje obveznosti v študijskem letu 2019/2020. 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 
2020/2021. 
 
Če je kandidatu mogoče priznati vsaj polovico obveznosti, ki jih je opravil na prvem 
študijskem programu, se kandidatu dovoli vpis v 2. letnik magistrskega študijskega programa 
druge stopnje Fizioterapija. 
 
Merila za izbiro ob omejitvi vpisa 
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečje ocen izpitov in 
diplomskega dela na prvi stopnji (50%) ter izpita s področja z dokazi podprte fizioterapije 
(50%). 
Izpit bo v ponedeljek 16. september 2019 na Zdravstveni fakulteti. Vabilo boste prejeli po 
elektronski pošti. 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni 
Število vpisnih mest: glej tabelo; v primeru, če bo vanj vpisanih manj kot 5 študentov, se bo 
študijski program izvajal v obliki individualnih konzultacij. 
 
PRVI PRIJAVNI ROK: Rok za oddajo prve prijave (eVŠ) in potrebnih dokazil: 5. 
september 2019. 
DRUGI PRIJAVNI ROK: Rok za oddajo druge prijave na morebitna prosta mesta, ki 
bodo še ostala nezapolnjena (eVŠ) in potrebnih dokazil: 30. september 2019. 
 

 

 
 
 
 
 


