UNIVERZA V MARIBORU
na podlagi 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/2012 – UPB 7 s spremembami in dopolnitvami
40/2012 – ZUJF, 57/2012 – ZPCP-2D in 109/2012), Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Uradni
list RS, št. 7/2010 s spremembami in dopolnitvami 3/2011, 6/2012 in 7/2013), sklepa Senata Univerze v Mariboru in
pridobljenega soglasja Vlade Republike Slovenije

objavlja

RAZPIS ZA VPIS V PODIPLOMSKE
ŠTUDIJSKE PROGRAME V ŠTUDIJSKEM
LETU 2014/2015

1.

ROKA ZA PRIJAVO

Kandidati se na razpis za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru prijavijo na članice v dveh prijavnih
rokih, pri čemer bodo članice vpisna mesta v drugem prijavnem roku ponudile le za tiste študijske programe, na katerih bodo
po zaključenem prvem roku še ostala prosta mesta.
Zaključen prijavni rok pomeni, da je prijava preko spletne aplikacije eVŠ zaprta, da je v primeru omejitve vpisa izpeljan
izbirni postopek in da so študenti vpisani do roka, določenega s tem razpisom.
1. prijavni rok: od 2. junija 2014 do najkasneje 25. avgusta 2014.
2. prijavni rok: v kolikor bodo na posameznih študijskih programih ostala prosta vpisna mesta in jih bodo članice razpisale,
se lahko kandidati prijavijo v drugem prijavnem roku, in sicer od 17. septembra 2014 do najkasneje 21. septembra 2014.
Podatek o tem, katere izmed članic bodo študijske programe ponudile tudi v drugem prijavnem roku, bo 16. septembra 2014
objavljen na spletnih straneh Univerze v Mariboru.
Ista roka za prijavo veljata tudi za kandidate, ki se vpisujejo po merilih za prehode, za kandidate, ki se želijo prij aviti za
vzporedni študij, ter za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva.

2.

INFORMATIVNI DNEVI

Informativni dnevi za vpis na podiplomski študij na Univerzi v Mariboru ne bodo organizirani enotno. Ti bodo potekali na
članicah skladno z datumi, ki so jih članice objavile na svojih spletnih straneh, objavljamo pa jih tudi na spletni strani
Univerze v Mariboru (podiplomski študij).
Na informativnih dnevih se bodo kandidati lahko podrobneje seznanili z vpisnimi pogoji, možnostmi in pogoji študija, z
zaposlitvenimi možnostmi in možnostmi nadaljevanja izobraževanja ter z drugimi informacijami, ki so pomembne za
odločanje o študiju.

3.

VPISNI POGOJI IN DIFERENCIALNI IZPITI

V podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru se lahko vpišejo kandidati, ki izpolnjujejo vpisne pogoje, določene z
akreditiranimi študijskimi programi. Vpisni pogoji so za vsak študijski program navedeni v podrobnih razpisnih besedilih
članic Univerze v Mariboru.
Za vpis v nekatere študijske programe morajo kandidati, ki prihajajo z drugih strokovnih področij, kot je bil njihov predhodni
študij, opraviti študijske obveznosti (diferencialne izpite), 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 morajo opraviti
pred vpisom v študijski program.
Kandidatom priporočamo, da se o diferencialni izpitih čim prej pozanimajo v pristojnih referatih članic Univerze v Mariboru,
kjer bodo dobili informacije o tem, katere diferencialne izpite ter na kakšen način jih lahko opravijo. Diferencialni izpiti se
plačujejo skladno s tarifnim delom cenika Univerze v Mariboru.

4.

PRIJAVA ZA VPIS

Na razpis za vpis se lahko prijavijo vsi kandidati, ki želijo študirati na podiplomskih
študijskih programih Univerze v Mariboru, in sicer ne glede na to, ali so v času oddaje
prijave že diplomirali ali ne. Prijavljeni kandidati morajo članici do roka, ki ga le-ta določi interno, posredovati
dokazilo o zaključeni predhodni izobrazbi. Diplomiranje ni pogoj za prijavo, je pa pogoj za vpis v študijski program.
Kandidatom svetujemo, da oddajo prijavo za vpis, če pričakujejo, da bodo diplomirali pred rokom za vpis v posameznem
prijavnem roku. Prijava po rokih, določenih s tem razpisom, ni mogoča.

4.1 PRVI PRIJAVNI ROK

Kandidati morajo prijavo za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v
Mariboru v študijskem letu 2014/15 oddati elektronsko, in sicer prek spletnega portala
eVŠ, ki je dosegljiv na naslednji spletni povezavi: eVŠ.
Podrobna navodila za izpolnjevanje obrazca so dosegljiva na omenjeni spletni strani. Za tehnično pomoč je kandidatom na
voljo kontaktna služba eVŠ, za vsebinska vprašanja v zvezi z razpisom za vpis pa se kandidati lahko obrnejo na
poststudy@um.si ali na pristojne referate članic Univerze v Mariboru.
V prvem prijavnem roku se kandidati prijavijo na način, opisan v nadaljevanju. Vsak kandidat lahko v prvem prijavnem
roku na Univerzi v Mariboru odda največ 3 prijave, pri čemer se za prijavo šteje vsak vnos v spletno aplikacijo eVŠ
(ne glede na smer študija znotraj študijskega programa, način študija ipd.). V primeru poskusa četrte in vsake nadaljnje
prijave bo sistem kandidata na to avtomatsko opozoril in prijava ne bo mogoča. Kandidati lahko svoje prijave do zaključka
prijavnega roka po želji spreminjajo ali brišejo.
Kandidati lahko prijavo za vpis oddajo na dva načina, in sicer z digitalnim potrdilom ali z uporabniškim imenom in geslom.
Če se kandidat na razpis prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca ne pošilja po pošti. Kot
pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana s kvalificiranim digitalnim
potrdilom v eVŠ do 25. avgusta 2014.
Če se kandidat elektronsko prijavlja brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora
obrazec prijave poslati elektronsko v eVŠ, nato pa ga natisniti, podpisati in osebno dostaviti ali priporočeno poslati po poš ti
do roka na naslov članice, ki razpisuje študijski program. Kot pravočasno oddana se šteje vloga, ki je bila izpolnjena v eVŠ,
natisnjena z istim besedilom, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, ter podpisana, osebno dostavljena ali
priporočeno poslana na članico do 25. avgusta 2014.
OPOZORILO:
Prijava za vpis je pravilno oddana šele takrat, ko kandidat v spletni aplikaciji eVŠ pritisne gumb »POŠLJI«. V
primeru, da tega ne stori, prijava ne bo zabeležena v eVŠ in bo kot takšna s sklepom zavržena. Kandidatom
predlagamo, da preden zaključijo s postopkom prijave, preverijo, ali so le-to dejansko poslali.

Ne glede na način prijave mora kandidat priloge k prijavi poslati priporočeno po pošti
ali jih dostaviti osebno v skladu z razpisom na članico, ki izvaja študijski program, na
katerega se kandidat prijavlja.
1. PRIJAVNI ROK bo odprt: od 2. junija do najkasneje 25. avgusta 2014.
Kandidati lahko za vpis na Univerzo v Mariboru pošljejo največ tri prijave.
Po 25. avgustu 2014 spremembe in brisanje prijav ni več mogoče.
Članice morajo študente, sprejete v prvem prijavnem roku, vpisati do roka, ki ga vsaka članica določi interno,
študenti pa morajo biti vpisani najkasneje do 15. septembra 2014.
4.2 DRUGI PRIJAVNI ROK

V drugem prijavnem roku se lahko prijavijo kandidati, ki niso oddali prijave v prvem
prijavnem roku, kandidati, ki po prvem prijavnem roku niso bili sprejeti na želeni
študij, ter kandidati, ki so se v prvem prijavnem roku prijavili na študijski program, ki
se ne bo izvajal.

Kandidati morajo prijavo za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v
Mariboru, ki bodo v tem prijavnem roku ponovno razpisani, oddati elektronsko, in sicer
prek spletnega portala eVŠ, ki je dosegljiv na naslednji spletni povezavi: eVŠ.
V drugem prijavnem roku se kandidati prijavijo na enak način kot v prvem prijavnem roku. Vsak kandidat lahko v drugem
prijavnem roku na Univerzi v Mariboru odda največ 1 prijavo, pri čemer se za prijavo šteje vsak vnos v spletno
aplikacijo eVŠ (ne glede na smer študija znotraj študijskega programa, način študija ipd.). V primeru poskusa druge in vsake
nadaljnje prijave bo sistem kandidata na to avtomatsko opozoril in prijava ne bo mogoča. Kandidati lahko svojo prijavo do
zaključka prijavnega roka po želji spreminjajo ali brišejo.
Kandidati lahko prijavo za vpis oddajo na dva načina, in sicer z digitalnim potrdilom ali z uporabniškim imenom in geslom.
Če se kandidat na razpis prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca ne pošilja po pošti. Kot
pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana s kvalificiranim digitalnim
potrdilom v eVŠ do 21. septembra 2014.
Če se kandidat elektronsko prijavlja brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora
obrazec prijave poslati elektronsko v eVŠ, nato pa ga natisniti, podpisati in osebno dostaviti ali priporočeno poslati po poš ti
do roka na naslov članice, ki razpisuje študijski program. Kot pravočasno oddana se šteje vloga, ki je bila izpolnjena v eVŠ,
natisnjena z istim besedilom, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, ter podpisana, osebno dostavljena ali
priporočeno poslana na članico do 21. septembra 2014.
2. PRIJAVNI ROK bo odprt: od 17. septembra do najkasneje 21. septembra 2014.
Kandidati lahko za vpis na Univerzo v Mariboru pošljejo največ eno prijavo.
Po 21. septembru 2014 sprememba in brisanje prijave ni več mogoče.
Članice morajo študente, sprejete v drugem prijavnem roku, vpisati do roka, ki ga vsaka članica določi interno,
študenti pa morajo biti vpisani najkasneje do 30. septembra 2014.

5.

VPISNA MESTA

Kandidati se prijavijo na razpisana prosta vpisna mesta, ki so za vsak študijski program določena z razpisnim besedilom, in
sicer posebej za redni in izredni študij, skupaj za državljane Republike Slovenije in državljane članic Evropske unije. Na ta
vpisna mesta se prijavljajo tudi državljani nečlanic Evropske unije, ki so sami ali vsaj eden od staršev ali skrbnikov ob vpisu
rezident Republike Slovenije za davčne namene in imajo stalno bivališče v Republiki Sloveniji.
Državljani držav nečlanic Evropske unije in Slovenci brez slovenskega državljanstva se prijavijo na vpisna mesta, ki so
objavljena v tabelah z vpisnimi mesti za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane držav nečlanic Evropske
unije.

6.

OMEJITEV VPISA IN IZBIRNI POSTOPEK

Če število prijavljenih kandidatov presega število razpisanih vpisnih mest, se šteje, da je sprejeta omejitev vpisa na število
razpisanih mest. V tem primeru bodo kandidati izbrani v izbirnem postopku. Kriteriji za izbiro v primeru izbirnega postopka
so določeni z akreditiranimi študijskimi programi. Informacije o študijskih programih, na katerih bo sprejeta omejitev vpisa,
bodo dosegljive na spletnih straneh Univerze v Mariboru, in sicer za prijavo po prvem roku 26. avgusta 2014, za prijavo po
drugem roku pa 22. septembra 2014. Kandidati bodo o izbiri obveščeni po pošti.
Kandidati, ki bodo prijavljeni na študijski program, za katerega bo po zaključenem prvem prijavnem roku sprejeta odločitev,
da se zaradi premajhnega števila prijav ne bo izvajal, bodo o tem obveščeni v roku treh dni po zaključeni prvi prijavi na
spletnih straneh Univerze v Mariboru. Na osnovi tega bodo imeli ti kandidati možnost oddaje prijave v drugem prijavnem
roku.

7.

VPIS PO MERILIH ZA PREHODE

S prehodom se razume prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, ter
nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu, pri čemer se mu nekatere obveznosti lahko priznajo, določijo pa
se mu nove obveznosti, ki jih mora opraviti, da lahko konča študij po novem programu. V skladu z merili za prehode lahko
prehajajo le študenti in ne diplomanti, izjema so le diplomanti študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti,
sprejetih pred 11. 6. 2004, katerih prehodi so urejeni v 16. členu ZVIS-E.
Po merilih za prehode lahko študentje v isti ali višji letnik razpisanih študijskih programov prehajajo v primeru, ko nov
študijski program ob zaključku študija zagotavlja primerljive kompetence in ko se po kriterijih za priznavanje lahko študentu
prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega
študijskega programa.
Vpis po merilih za prehode je možen skladno z akreditiranimi in razpisanimi študijskim programi. Prehod na študijski
program 2. ali 3. stopnje je možen z drugih študijskih programov 2. ali 3. stopnje z ustreznih strokovnih področij, ki so
določena s študijskim programom, če študent izpolnjuje pogoje za vpis na novem študijskem programu in če je na razpolago
zadostno število vpisnih mest.
Število vpisnih mest po merilih za prehode za redni študij v posameznem letniku je omejeno s številom razpisanih mest za 1.
letnik posamezne generacije študentov.

8.

DOKAZILA

Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev v prijavno-sprejemnem postopku veljajo fotokopije izvirnih spričeval in drugih
dokumentov, overjenih pri notarju, uradni osebi katerekoli upravne enote ali pri uradnih osebah visokošolskih zavodov
(članic).
Neodvisno od prijavnega postopka preko spletnega portala eVŠ morajo kandidati dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev
posredovati v fizični obliki na članico, ki je nosilka študijskega programa, na katerega se prijavljajo. V primeru, da kandid at
dokazil ne dostavi, bo o tem in o roku, do katerega mora dostaviti dokazila, obveščen s članice.
Kandidati ne pošiljajo izvirnikov spričeval in drugih dokumentov. Le-te morajo predložiti na vpogled ob vpisu na članici.

Državljani držav nečlanic Evropske unije, Slovenci brez slovenskega državljanstva ter
državljani Republike Slovenije, držav članic Evropske unije ter drugih tujih držav, ki so
predhodno izobraževanje zaključili v tujini, morajo prijavi priložiti še odločbo o
priznavanju predhodno pridobljene izobrazbe. Več v nadaljevanju v poglavju o tujcih.

9.
VPIS DRŽAVLJANOV DRŽAV NEČLANIC EVROPSKE UNIJE TER
SLOVENCEV BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA
Državljani držav nečlanic Evropske unije ter Slovenci brez slovenskega državljanstva se lahko v podiplomske študijske
programe vpišejo v skladu z določili Pravilnika o šolninah in bivanju v študentskih domovih za Slovence brez slovenskega
državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 70/2008). Prijavijo se na vpisna mesta, ki so objavljena v tabelah z
vpisnimi mesti za Slovence brez slovenskega državljanstva in državljane držav nečlanic Evropske unije.
Kandidati morajo poleg ostalih dokazil prijavi priložiti še odločbo o priznavanju predhodno pridobljene izobrazbe. Če
odločbe še nimajo, pošljejo vlogo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja (obrazec N) na
Univerzo v Mariboru, Oddelek za pravne, kadrovske in splošne zadeve (pripis: za priznavanje tujega izobraževanja),
Slomškov trg 15, 2000 Maribor.
Kandidatom priporočamo, da postopek priznavanja začnejo pravočasno. Rok za izdajo odločbe o priznanju v skladu z
Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Ur. l. RS, št. 87/2011, št. 97/2011 – popr. in 109/2012) je dva meseca
od prejema popolne vloge. V primeru, kadar je kandidat vlogo za priznavanje oddal pravočasno, vendar ni pričakovati, da bo
do 30. 9. prejel odločbo o priznavanju, le-temu svetujemo, da na članico naslovi vlogo za podaljšanje roka za vpis iz
upravičenih razlogov. Več informacij o postopku je kandidatom na voljo na Univerzi v Mariboru (Oddelek za pravne,

kadrovske in splošne zadeve, e-mail: priznavanjeizobrazevanja@um.si) ter v pristojnih referatih članic Univerze v
Mariboru.

10.

VPIS DRŽAVLJANOV ČLANIC EVROPSKE UNIJE IN DRŽAVLJANOV
REPUBLIKE SLOVENIJE, KI SO PREDHODNO IZOBRAŽEVANJE
ZAKLJUČILI V TUJINI

Državljani Republike Slovenije, državljani držav članic Evropske unije, ki so predhodno izobraževanje končali v tujini, prav
tako pa tudi državljani drugih tujih držav, ki so sami ali njihovi starši davčni zavezanci Republike Slovenije in imajo v
Republiki Sloveniji stalno bivališče in ki so predhodno izobraževanje končali v tujini, se prijavijo na vpisna mesta, razpi sana
za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic Evropske unije.
Kandidati morajo poleg ostalih dokazil prijavi priložiti še odločbo o priznavanju predhodno pridobljene izobrazbe. Če
odločbe še nimajo, pošljejo vlogo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja (obrazec N) na
Univerzo v Mariboru, Oddelek za pravne, kadrovske in splošne zadeve (pripis: za priznavanje tujega izobraževanja),
Slomškov trg 15, 2000 Maribor.
Kandidatom priporočamo, da postopek priznavanja začnejo pravočasno. Rok za izdajo odločbe o priznanju v skladu z
Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Ur. l. RS, št. 87/2011, št. 97/2011 – popr. In 109/2012) je dva meseca
od prejema popolne vloge. V primeru, kadar je kandidat vlogo za priznavanje oddal pravočasno, vendar ni pričakovati, da bo
do 30. 9. prejel odločbo o priznavanju, le-temu svetujemo, da na članico naslovi vlogo za podaljšanje roka za vpis iz
upravičenih razlogov. Več informacij o postopku je kandidatom na voljo v referatih članic.
Vpisna mesta za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic EU:
–

državljani Republike Slovenije,

–

državljani držav članic EU,

–

državljani Republike Slovenije, ki so predhodno izobraževanje pridobili v tujini,

–

državljani držav članic EU, ki so predhodno izobraževanje pridobili v tujini,

–
državljani drugih tujih držav, ki so sami ali vsaj eden od staršev ali skrbnikov ob vpisu rezident
Republike Slovenije za davčne namene in imajo v Republiki Sloveniji stalno bivališče, ki so predhodno izobraževanje
pridobili v tujini
Vpisna mesta za tujce:
–

državljani držav nečlanic Evropske unije,

–

Slovenci brez slovenskega državljanstva

OPOZORILO:
Rok za izdajo odločbe o priznanju v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Ur. l. RS, št.
87/2011, št. 97/2011 – popr. In 109/12) je dva meseca od prejema popolne vloge.

11. ŠTUDENTJE Z ŽE PRIDOBLJENO IZOBRAZBO, KI PO KLASIFIKACIJSKEM
SISTEMU KLASIUS USTREZA DRUGI BOLONJSKI STOPNJI
Skladno z Uredbo o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov se kandidatom, ki so že pridobili stopnjo
izobrazbe, ki po klasifikacijskem sistemu Klasius ustreza najmanj 2. bolonjski stopnji, študij na 2. stopnji ne financira iz
javnih sredstev. Taki kandidati se lahko prijavijo na vpisna mesta tako za redni kot tudi za izredni študij (odvisno od
želenega načina študija), vendar bodo morali študij v celoti plačati.

12. DOKTORSKI ŠTUDIJ
Skladno s 136. a členom Statuta Univerze v Mariboru je priporočljivo, da kandidat pred vpisom naveže stik s potencialnim
mentorjem in ima izdelan osnutek teme doktorske disertacije ali izbrano ožje področje, na katerem namerava
doktorirati.

13. ŽE VPISANI ŠTUDENTI, VZPOREDNI ŠTUDIJ
Že vpisani študenti so študenti, vpisani v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru ali drugih visokošolskih
zavodov, ki želijo zaradi različnih razlogov zamenjati študijski program, v katerega so vpisani.
Ti se lahko v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru prijavijo kot:
–

kandidati, ki želijo zamenjati obstoječi študijski program,

–

kandidati, ki se želijo prijaviti na drug soroden študijski program po merilih za prehode (glej točko 6 splošnih določil).

Kandidati iz prve alineje se prijavijo na vpisna mesta za vpis v prvi letnik, kandidati iz druge alineje pa na vpisna mesta po
merilih za prehode.
Študenti, ki želijo zamenjati študijski program in te pravice oziroma pravice do ponavljanja na rednem študiju študijskih
programov druge stopnje še niso izkoristili, se morajo prijaviti na enak način kot vsi ostali kandidati.
Uspešnim študentom, ki izpolnjujejo pogoje za napredovanje v višji letnik in imajo po opravljenem prvem letniku študija
povprečno oceno študija najmanj osem (8), lahko Komisija za študijske zadeve senata članice omogoči, da se hkrati
izobražujejo po dveh ali več študijskih programih, ki jih izvaja ena ali več članic Univerze v Mariboru. Komisija lahko
izjemoma dovoli hkratni vpis v začetna letnika študija kandidatom, ki so izredno uspešno zaključili predhodno izobraževanje,
ki je pogoj za vpis. Kandidati se morajo prijaviti na vpisna mesta za vzporedni študij, ki so v razpredelnici z vpisnimi mesti
določena posebej.

14. ROK ZA VPIS
Vpis v podiplomske študijske programe se bo opravil po zaključku posameznega prijavnega roka (roki so določeni v točki 4
– prijava za vpis), vendar najkasneje do 30. septembra 2014, iz upravičenih razlogov na podlagi pisne vloge kandidata, o
katerih odloči pristojni organ članice, pa najpozneje do 30. oktobra 2014.

15. PODROBNEJŠE INFORMACIJE O PODIPLOMSKEM ŠTUDIJU
Podrobnejše informacije o razpisanih študijskih programih, možnostih vpisa, vpisnih pogojih in stroških študija dobijo
kandidati na spletnih straneh Univerze v Mariboru: http://www.um.si/studij/podiplomski-studij/Strani/2--

stopnja.aspx,

v pristojnih referatih članic Univerze v Mariboru ter na spletnih straneh, kjer so objavljena najpogosteje

zastavljena vprašanja: http://www.um.si/studij/splosno/Strani/FAQ.aspx.
Kontakt: poststudy@um.si
+386 2 23 55 258, +386 2 23 55 262, +386 2 23 55 284

Razlagova 14
2000 Maribor, Slovenija

UNIVERZA V MARIBORU
EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA
Razlagova 14, 2000 Maribor
Telefon: 02 22 90 201, telefaks: 02 22 90 217
http://www.epf.uni-mb.si
ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE EKONOMSKE IN POSLOVNE VEDE
Kontaktna oseba za študijski program druge stopnje: Gregor Božič
Telefon: 02 22 90 203, telefaks: 02 22 90 217
Kraj izvajanja rednega in izrednega študija: Maribor
Trajanje študija: 2 leti, 120 ECTS
Študijske usmeritve:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ekonomija
Finance in bančništvo
Management informatike in elektronskega poslovanja
Management, organizacija in človeški viri
Management marketinga
Mednarodna poslovna ekonomija
Podjetništvo in inoviranje
Računovodstvo, revizija in davščine
Strateški in projektni management
Management podjetij v javni lasti
Upravljanje in vodenje podjetij
Upravljanje in vodenje organizacij v zdravstvu

Pogoji za vpis:
V študijski program 2. stopnje Ekonomske in poslovne vede se lahko vpiše, kdor je zaključil:
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: družbene, poslovne, upravne in pravne vede (3);
2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, ki niso zajeta v zgornji točki, in sicer:
− na usmeritvi Management podjetij v javni lasti in Upravljanje in vodenje podjetij s katerega koli
področja,
− na usmeritev Management informatike in elektronskega poslovanja s področja računalništvo (48) ali
tehnika (52),
− na usmeritev Upravljanje in vodenje organizacij v zdravstvu s področja medicine (721), farmacije in
lekarništva (727), računalništva (48) ali tehnike (52),
če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v obsegu 10 kreditnih
točk, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem
diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Osnove poslovnega
komuniciranja, odločanja in informacijskih rešitev (10 ECTS).
−

na usmeritve Ekonomija, Finance in bančništvo, Management informatike in elektronskega poslovanja,
Management, organizacija in človeški viri, Management marketinga, Mednarodna poslovna ekonomija,
Podjetništvo in inoviranje, Računovodstvo, revizija in davščine, Strateški in projektni management s
katerega koli področja,
če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v obsegu 39 kreditnih
točk, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem
diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Osnove ekonomije (6 ECTS) in

Osnove organizacije in managementa (6 ECTS), Osnove poslovne informatike (5 ECTS), Osnove marketinga (5 ECTS), Osnove
računovodstva (5 ECTS) in Osnove finančnega poslovanja (6 ECTS), Ekonomika podjetja (6 ECTS).
K vpisni dokumentaciji mora kandidat priložiti pisno potrdilo o opravljenih preizkusih znanja. Fakulteta bo organizirala
seminar za pripravo izpita iz Osnove poslovnega komuniciranja, odločanja in informacijskih rešitev (10 ECTS) v mesecu
septembru, preizkusi znanja bodo izvedeni po predavanjih. Podrobni termini bodo objavljeni na spletni strani fakultete
(http://www.epf.uni-mb.si).
3.
4.

Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: družbene, poslovne,
upravne in pravne vede (3);
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 z drugih strokovnih področij, ki niso zajeta v zgornji
točki, in sicer:
− na usmeritvi Management podjetij v javni lasti in Upravljanje in vodenje podjetij s katerega koliki
področja,
− na usmeritev Management informatike in elektronskega poslovanja s področja računalništvo (48) ali
tehnika (52),
− na usmeritev Upravljanje in vodenje organizacij v zdravstvu s področja medicine (721), farmacije in
lekarništva (727), računalništva (48) ali tehnike (52),

če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v obsegu 10 kreditnih
točk, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem
diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Osnove poslovnega
komuniciranja, odločanja in informacijskih rešitev (10 ECTS).
−

na usmeritve Ekonomija, Finance in bančništvo, Management informatike in elektronskega poslovanja,
Management, organizacija in človeški viri, Management marketinga, Mednarodna poslovna ekonomija,
Podjetništvo in inoviranje, Računovodstvo, revizija in davščine, Strateški in projektni management s
katerega koli področja,

če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v obsegu 39 kreditnih
točk, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem
diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Osnove ekonomije (6 ECTS) in
Osnove organizacije in managementa (6 ECTS), Osnove poslovne informatike (5 ECTS), Osnove marketinga (5 ECTS), Osnove
računovodstva (5 ECTS) in Osnove finančnega poslovanja (6 ECTS), Ekonomika podjetja (6 ECTS).
K vpisni dokumentaciji mora kandidat priložiti pisno potrdilo o opravljenih preizkusih znanja. Fakulteta bo organizirala
seminar za pripravo izpita iz Osnove poslovnega komuniciranja, odločanja in informacijskih rešitev (10 ECTS) v mesecu
septembru, preizkusi znanja bodo izvedeni po predavanjih. Podrobni termini bodo objavljeni na spletni strani fakultete
(http://www.epf.uni-mb.si).
5.

Univerzitetni študijski program ali specialistični študijski program po zaključeni visokošolski strokovni izobrazbi, sprejet
pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: družbene, poslovne, upravne in pravne vede (3).

Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma do 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v 2. letnik, če s priznanimi
obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom. O obveznostih, ki se kandidatu
priznajo, odloča Komisija za študijske zadeve EPF.
6.

Univerzitetni študijski program ali specialistični študijski program po zaključeni visokošolski strokovni izobrazbi, sprejet
pred 11. 6. 2004 z drugih strokovnih področij, ki niso zajeta v zgornji točki, in sicer:
− na usmeritvi Management podjetij v javni lasti in Upravljanje in vodenje podjetij s katerega koli
področja,
− na usmeritev Management informatike in elektronskega poslovanja kandidat s področja računalništva
(48) ali tehnike (52),
− na usmeritev Upravljanje in vodenje organizacij v zdravstvu kandidat s področja medicine (721),
farmacije in lekarništva (727), računalništva (48) ali tehnike (52).

Glede na obseg priznanih obveznosti s predhodnega študijskega programa, pridobljenih v Republiki Sloveniji ali tujini, se
lahko kandidat vpiše v isti ali višji letnik študijskega programa 2. stopnje Ekonomske in poslovne vede. Študentom se v
procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo, ter določijo
študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po študijskem programu 2. stopnje Ekonomske in
poslovne vede. O obveznostih, ki se kandidatu priznajo, odloča Komisija za študijske zadeve EPF.
7.

Enovit magistrski študijski program s področja medicine (721) ali farmacije in lekarništva (727) na usmeritev
Upravljanje in vodenje organizacij v zdravstvu.

Glede na obseg priznanih obveznosti s predhodnega študijskega programa, pridobljenih v Republiki Sloveniji ali tujini, se
lahko kandidat vpiše v isti ali višji letnik študijskega programa 2. stopnje Ekonomske in poslovne vede. Študentom se v
procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo, ter določijo
študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po študijskem programu 2. stopnje Ekonomske in
poslovne vede. O obveznostih, ki se kandidatu priznajo, odloča Komisija za študijske zadeve EPF.
Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati/ke izbrani glede na doseženi uspeh pri študiju prve stopnje: (povprečna ocena
študija × 0,7 + ocena diplomskega dela × 0,3) = skupno število točk.
Vpis po merilih za prehode:
Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Ekonomske in poslovne vede omogočen prehod kandidatom,
vpisanim na študijske programe s področja ekonomskih in poslovnih ved, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev
primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega
programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo,
ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu.
Način izvajanja študija: redni in izredni
Študijske usmeritve Management podjetij v javni lasti, Upravljanje in vodenje podjetij in Upravljanje in vodenje organizacij v
zdravstvu se bodo v študijskem letu 2014/15 izvajale le kot izredni študij. Študijski proces se bo izvajal le v primeru, če bo v
študijski program vpisanih vsaj 7 kandidatov. Izvedba učnih enot na izrednem študiju bo prilagojena dejanskemu številu
vpisanih kandidatov, kar bo opredeljeno z izvedbenim načrtom.

ŠTUDIJSKI PROGRAM TRETJE STOPNJE EKONOMSKE IN POSLOVNE VEDE
Kontaktna oseba za študijski program tretje stopnje: Tanja Koležnik Krašovic
Telefon: 02 22 90 206, telefaks: 02 22 90 217
Kraj izvajanja študija: Maribor
Trajanje študija: 3 leta, 180 ECTS
Način izvajanja študija: izredni
Pogoji za vpis:
V študijski program 3. stopnje Ekonomske in poslovne vede se lahko vpiše, kdor je zaključil:
−
−
−

Študijski program druge stopnje;
Študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004;
Študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, ki je pred tem končal študijski program
za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, če je pred vpisom v študijski program
opravil študijske obveznosti v obsegu 36 kreditnih točk, in sicer učne enote študijskega programa druge
stopnje Ekonomske in poslovne vede:
− dva temeljna predmeta programa,
− dva temeljna predmeta usmeritve,
− dva izbirna predmeta usmeritve.
− Študijski program za pridobitev magisterija znanosti, sprejet pred 11. 6. 2004. Ob vpisu se kandidatu skladno
z zakonom prizna 60 ECTS. O obveznostih, ki se kandidatu priznajo, odloča Komisija za študijske zadeve EPF;
− Študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za
pridobitev specializacije. Ob vpisu se kandidatu skladno z zakonom prizna 60 ECTS. O obveznostih, ki se
kandidatu priznajo, odloča Komisija za študijske zadeve EPF.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati/ke izbrani glede na:
− uspeh pri študiju 2. stopnje (povprečna ocena in ocena magistrskega dela) – 30 % teže,
− uspeh pri izbirnem izpitu (ustni izpit) – 70 % teže.
Vpis po merilih za prehode:
Po merilih za prehode je na študijski program 3. stopnje Ekonomske in poslovne vede omogočen prehod kandidatom,
vpisanim na študijske programe s področja ekonomskih in poslovnih ved, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev
primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim 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 študijskem programu 3. stopnje Ekonomske in poslovne vede. Študentom se v procesu priznavanja
ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki
jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu.

Fakulteta za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko
Smetanova ulica 17
2000 Maribor, Slovenija
UNIVERZA V MARIBORU
FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
Smetanova 17, 2000 Maribor
Telefon: 02 22 07 011, 02 22 07 020, 02 22 07 007, telefaks: 02 22 07 024
http://www.feri.uni-mb.si/
ŠTUDIJSKI PROGRAMI 2. STOPNJE:
1. ELEKTROTEHNIKA
3 smeri: Avtomatika in robotika, Elektronika, Močnostna elektrotehnika
2. RAČUNALNIŠTVO IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE
3. INFORMATIKA IN TEHNOLOGIJE KOMUNICIRANJA
4. TELEKOMUNIKACIJE
5. MEDIJSKE KOMUNIKACIJE
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko izvaja še interdisciplinarna študijska programa 2. stopnje GING −
smer Elektrotehnika (v sodelovanju z Ekonomsko-poslovno fakulteto, Fakulteto za gradbeništvo in Fakulteto za strojništvo)
ter Mehatronika (v sodelovanju s Fakulteto za strojništvo). Podatki za ta programa so objavljeni kot ločeni del razpisnega
besedila.
Kraj izvajanja študijskih programov: Maribor
Trajanje študija: 2 leti, 120 ECTS
Pogoji za vpis:
1. ELEKTROTEHNIKA
V študijski program 2. stopnje Elektrotehnika se lahko vpiše, kdor je končal:
− študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: elektrotehnika in energetika (522), elektronika in
avtomatizacija (523), tehnika (podrobneje neopredeljeno - mehatronika, 520), gospodarsko inženirstvo –
elektrotehnika (522), fizika (podrobneje neopredeljeno – 440) ter fizika in astronomija (441);
− študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: matematika (461), računalniške vede (481), kemijska
tehnologija in procesno inženirstvo (524), strojništvo in obdelava kovin (521) in gradbeništvo (582), če je pred
vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 18 ECTS, ki jih
kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem
diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje študijske obveznosti: predmeta
Osnove elektrotehnike I (7 ECTS) in Osnove elektrotehnike II (5 ECTS) morajo opraviti vsi kandidati; kandidati, ki se
vpisujejo na smer Avtomatika in robotika morajo opraviti še predmet Signali (6 ECTS); kandidati, ki se vpisujejo na
smer Elektronika morajo opraviti še predmet Osnove elektronike (6 ECTS); kandidati, ki se vpisujejo na smer
Močnostna elektrotehnika pa še predmet Električni in elektromehanski pretvorniki (6 ECTS);
− visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: elektrotehnika
in energetika (522), elektronika in avtomatizacija (523), fizika (podrobneje neopredeljeno – 440) ter fizika in
astronomija (441);
− visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: matematika (461),
računalniške vede (481), kemijska tehnologija in procesno inženirstvo (524), strojništvo in obdelava kovin (521) in
gradbeništvo (582), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje
študija v obsegu 18 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje
oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje študijske
obveznosti: predmeta Osnove elektrotehnike I (7 ECTS) in Osnove elektrotehnike II (5 ECTS) morajo opraviti vsi
kandidati; kandidati, ki se vpisujejo na smer Avtomatika in robotika morajo opraviti še predmet Signali (6 ECTS);
kandidati, ki se vpisujejo na smer Elektronika morajo opraviti še predmet Osnove elektronike (6 ECTS); kandidati,
ki se vpisujejo na smer Močnostna elektrotehnika pa še predmet Električni in elektromehanski pretvorniki (6
ECTS);

−

−

—

−

univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: elektrotehnika in
energetika (522), elektronika in avtomatizacija (523), tehnika (podrobneje neopredeljeno - gospodarsko
inženirstvo, elektrotehnika, 520), fizika (podrobneje neopredeljeno – 440) ter fizika in astronomija (441). Takemu
kandidatu se znotraj študijskega programa praviloma prizna 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s
priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom;
univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih naravoslovno-tehniških strokovnih področij: matematika (461), računalniške vede (481), kemijska tehnologija in procesno inženirstvo (524), strojništvo in
obdelava kovin (521) in gradbeništvo (582). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma
30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija;
visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: elektrotehnika in energetika (522), elektronika in
avtomatizacija (523), fizika (podrobneje neopredeljeno – 440) ter fizika in astronomija (441). Takemu kandidatu se
znotraj študijskega programa praviloma prizna 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi
obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: matematika (461), računalniške vede (481), kemijska
tehnologija in procesno inženirstvo (524), strojništvo in obdelava kovin (521) in gradbeništvo (582). Takemu
kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni
letnik študija.

Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Elektrotehnika se upošteva uspeh pri študiju prve stopnje, in sicer
povprečna ocena z zaključnim delom 100 %.
Način izvajanja: redni, izredni
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Elektrotehnika omogočen prehod kandidatom, vpisanim na
študijske programe z naslednjih področij: elektrotehnika in energetika (522), elektronika in avtomatizacija (523), tehnika
(podrobneje neopredeljeno - mehatronika, 520) ter gospodarsko inženirstvo – elektrotehnika (522), ki ob zaključku študija
zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po
ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo,
ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu.
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 80 (redno), 30 (izredno)
Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode (vpis v 2. letnik): 5 za redni študij
Izredni študij se bo izvajal samo v primeru, da bo na posamezno smer študija vpisanih več kot 10 študentov.

2.

RAČUNALNIŠTVO IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

V študijski program 2. stopnje Računalništvo in informacijske tehnologije se lahko vpiše, kdor je končal:
− študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: računalništvo (48);
− študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: fizika (podrobneje neopredeljeno - 440), fizika in
astronomija (441), matematika in statistika (46), strojništvo in obdelava kovin (521), elektrotehnika in energetika
(522), elektronika in avtomatizacija (523), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti,
bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 24 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v
programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti
mora naslednje obveznosti: Programiranje II (6 ECTS), Algoritmi in podatkovne strukture (6 ECTS), Računalniške
arhitekture (6 ECTS), Operacijski sistemi (6 ECTS);
− visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: računalništvo
(48);
− visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: fizika (podrobneje
neopredeljeno - 440), fizika in astronomija (441), matematika in statistika (46), strojništvo in obdelava kovin (521),
elektrotehnika in energetika (522), elektronika in avtomatizacija (523), če je pred vpisom v študijski program
opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 24 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med
študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v
študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Programiranje II (6 ECTS), Algoritmi in podatkovne
strukture (6 ECTS), Računalniške arhitekture (6 ECTS), Operacijski sistemi (6 ECTS);
− univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: računalništvo (48).
Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik
študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom;

−

−

−

univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: fizika (podrobneje
neopredeljeno - 440), fizika in astronomija (441), matematika in statistika (46), strojništvo in obdelava kovin (521),
elektrotehnika in energetika (522), elektronika in avtomatizacija (523). Takemu kandidatu se znotraj študijskega
programa prizna praviloma 30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija;
visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: računalništvo (48). Takemu kandidatu se znotraj
študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi
obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom;
visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: fizika (podrobneje neopredeljeno - 440), fizika in
astronomija (441), strojništvo in obdelava kovin (521), elektrotehnika in energetika (522), elektronika in
avtomatizacija (523). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS, le-ta pa se
skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.

Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Računalništvo in informacijske tehnologije se upošteva uspeh pri
študiju prve stopnje, in sicer povprečna ocena z zaključnim delom 100 %.
Način izvajanja: redni
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Računalništvo in informacijske tehnologije omogočen prehod
kandidatom, vpisanim na študijske programe z naslednjih področij: računalništvo (48), ki ob zaključku študija zagotavljajo
pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz
prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo,
ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu.
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 80 (redno)
Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode (vpis v 2. letnik): 5 (redno)

3. INFORMATIKA IN TEHNOLOGIJE KOMUNICIRANJA
V študijski program 2. stopnje Informatika in tehnologije komuniciranja se lahko vpiše, kdor je končal:
− študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: računalništvo (48);
− študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: matematika in statistika (46), strojništvo in obdelava
kovin (521), elektrotehnika in energetika (522), elektronika in avtomatizacija (523), ekonomija (314), poslovne in
upravne vede (34), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje
študija v obsegu 30 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje
oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje študijske
obveznosti: predmete Objektno programiranje v Javi (6 ECTS), Podatkovne baze I (6 ECTS), Osnove spletnih
tehnologij (6 ECTS) in Varnost IKT (6 ECTS) morajo opraviti vsi kandidati; kandidati, ki se vpisujejo iz področij
matematika in statistika (46), strojništvo in obdelava kovin (521), elektrotehnika in energetika (522), elektronika
in avtomatizacija (523) morajo opraviti še predmet Modeliranje poslovnih procesov (6 ECTS); kandidati, ki se
vpisujejo iz področij ekonomija (314), poslovne in upravne vede (34) pa predmet Konvergenca in integracija
sistemov (6 ECTS);
− visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: računalništvo
(48);
− visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: matematika in
statistika (46), strojništvo in obdelava kovin (521), elektrotehnika in energetika (522), elektronika in
avtomatizacija (523), ekonomija (314), poslovne in upravne vede (34). Opraviti mora naslednje študijske
obveznosti: predmete Objektno programiranje v Javi (6 ECTS), Podatkovne baze I (6 ECTS), Osnove spletnih
tehnologij (6 ECTS) in Varnost IKT (6 ECTS) morajo opraviti vsi kandidati; kandidati, ki se vpisujejo iz področij
matematika in statistika (46), strojništvo in obdelava kovin (521), elektrotehnika in energetika (522), elektronika
in avtomatizacija (523) morajo opraviti še predmet Modeliranje poslovnih procesov (6 ECTS); kandidati, ki se
vpisujejo iz področij ekonomija (314), poslovne in upravne vede (34) pa predmet Konvergenca in integracija
sistemov (6 ECTS);
− univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: računalništvo (48).
Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik
študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom;
− univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: ekonomija (314), poslovne
in upravne vede (34), matematika in statistika (46), strojništvo in obdelava kovin (521), elektrotehnika in

−

−

energetika (522), elektronika in avtomatizacija (523). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna
praviloma 30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija;
visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: računalništvo (48). Takemu kandidatu se znotraj
študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi
obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom;
visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: poslovne in upravne vede (34), ekonomija (314),
matematika in statistika (46), strojništvo in obdelava kovin (521), elektrotehnika in energetika (522), elektronika
in avtomatizacija (523). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS, le-ta pa se
skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.

Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Informatika in tehnologije komuniciranja se upošteva uspeh pri
študiju prve stopnje, in sicer povprečna ocena z zaključnim delom 100 %.
Način izvajanja: redni
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Informatika in tehnologije komuniciranja omogočen prehod
kandidatom, vpisanim na študijske programe z naslednjih področij: računalništvo (48), ki ob zaključku študija zagotavljajo
pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz
prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo,
ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu.
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 80 (redno)
Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode (vpis v 2. letnik): 5 (redno)

4.

TELEKOMUNIKACIJE
V študijski program 2. stopnje Telekomunikacije se lahko vpiše, kdor je končal:
− študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: telekomunikacije (5233), elektrotehnika in
energetika (522), elektronika in avtomatizacija (523), gospodarsko inženirstvo – elektrotehnika (522), računalniške
vede (481);
− študijski program prve stopnje z drugih naravoslovno-tehniških strokovnih področij: fizika (podrobneje
neopredeljeno - 440), fizika in astronomija (441), matematika in statistika (46), tehnika (podrobneje
neopredeljeno – mehatronika, 520), strojništvo in obdelava kovin (521), kemijska tehnologija in procesno
inženirstvo (524), gradbeništvo (582), uporabno računalništvo (482), če je pred vpisom v študijski program opravil
študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 20 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem
na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski
program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Uvod v telekomunikacije (6 ECTS), Programiranje za
telekomunikacije (8 ECTS), Osnove komunikacijskih omrežij (6 ECTS);
− visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij:
telekomunikacije (5233), elektrotehnika in energetika (522), elektronika in avtomatizacija (523), računalniške vede
(481);
− visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: fizika (podrobneje
neopredeljeno - 440), fizika in astronomija (441), matematika in statistika (46), strojništvo in obdelava kovin (521),
kemijska tehnologija in procesno inženirstvo (524), gradbeništvo (582), uporabno računalništvo (482), če je pred
vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 20 ECTS, ki jih
kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem
diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Uvod v
telekomunikacije (6 ECTS), Programiranje za telekomunikacije (8 ECTS), Osnove komunikacijskih omrežij (6 ECTS);
− univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: telekomunikacije (5233).
Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik
študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom;
− univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih naravoslovno-tehniških strokovnih področij:
elektrotehnika in energetika (522), elektronika in avtomatizacija (523) razen telekomunikacij, računalniške vede
(481). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem
vpiše v ustrezni letnik študija;
− visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: telekomunikacije (5233). Takemu kandidatu se znotraj

−

študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi
obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom;
visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: elektrotehnika in energetika (522), elektronika in
avtomatizacija (523) razen telekomunikacij, računalniške vede (481). Takemu kandidatu se znotraj študijskega
programa prizna praviloma 30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.

Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Telekomunikacije se upošteva uspeh pri študiju prve stopnje, in
sicer povprečna ocena z zaključnim delom 100 %.
Način izvajanja: redni
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Telekomunikacije omogočen prehod kandidatom, vpisanim na
študijske programe z naslednjih področij: telekomunikacije (5233), ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev
primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega
študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo,
ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu.
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 30 (redno)
Predvideno število vpisnih mest v 2. letnik po merilih za prehode: 5 (redno)

5.

MEDIJSKE KOMUNIKACIJE

V študijski program 2. stopnje Medijske komunikacije se lahko vpiše, kdor je končal:
− študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: medijske komunikacije (48), računalništvo (48),
avdiovizualne tehnike in (multi)medijska proizvodnja (213), multimedijske komunikacije (523), medijski študiji
(313);
− študijski program prve stopnje: novinarstvo in poročevalstvo (321), če je pred vpisom v študijski program opravil
študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 21 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem
na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski
program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Avdio in video tehnologija (5 ECTS), Informatika v medijih (6 ECTS),
Razvoj spletnih sistemov (5 ECTS), Tehnike avdio in video produkcije (5 ECTS);
− visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Računalništvo
(48), Avdiovizualne tehnike in (multi)medijska proizvodnja (213), multimedijske komunikacije (523), medijski
študiji (313).
− univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: medijske komunikacije
(48), računalništvo (48), avdiovizualne tehnike in (multi)medijska proizvodnja (213), multimedijske komunikacije
(523), medijski študiji (313). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa
se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim
študijskim programom.
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Medijske komunikacije se upošteva uspeh pri študiju prve stopnje,
in sicer povprečna ocena z zaključnim delom 100 %.
Način izvajanja: redni
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Medijske komunikacije omogočen prehod kandidatom, vpisanim na
študijske programe z naslednjih področij: medijske komunikacije (48), računalništvo (48), avdiovizualne tehnike in
(multi)medijska proizvodnja (213), ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za
priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne
predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo,
ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu.
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 60 (redno)
Predvideno število vpisnih mest v 2. letnik po merilih za prehode: 5 (redno)

ŠTUDIJSKI PROGRAMI 3. STOPNJE:
1. ELEKTROTEHNIKA
2. RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA
3. MEDIJSKE KOMUNIKACIJE
Kraj izvajanja študijskih programov: Maribor
Trajanje študija: 3 leta, 180 ECTS
Pogoji za vpis:
V študijski program 3. stopnje se lahko vpiše, kdor je zaključil:
− študijski program 2. stopnje;
− študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004;
− študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe (sprejet pred 11. 6. 2004) in študijski program za
pridobitev specializacije. Navedeni kandidati morajo pred vpisom opraviti študijske obveznosti v obsegu do največ
35 ECTS iz študijskega programa 2. stopnje:

za program Elektrotehnika s področja elektrotehnike,

za program Računalništvo in informatika s področij računalništva ali informatike,
 za program Medijske komunikacije s področja medijskih komunikacij.
Študijske obveznosti (nabor predmetov) takim kandidatom določi Komisija za študijske zadeve fakultete, pri
čemer upošteva kandidatovo področje izobrazbe (vrsto programa, ki ga je kandidat zaključil);
− študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki
je ovrednoten s 300 ECTS točkami.
Primerno predhodno znanje je zaključen univerzitetni ali magistrski (2. bolonjska stopnja) študij s področij:
− za program Elektrotehnika s področij elektrotehnike, telekomunikacij ali mehatronike,
− za program Računalništvo in informatika s področij računalništva ali informatike,
− za program Medijske komunikacije s področij medijskih komunikacij, računalništva ali informatike.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bo izbira kandidatov temeljila na:
− zaključni oceni študija (20 %),
− oceni, doseženi pri izbirnem izpitu s področja elektrotehnike, računalništva in informatike ali medijskih
komunikacij (80 %).
Pri izbirnem izpitu lahko kandidat do 50 % ocene nadomesti z oceno svojega dosedanjega znanstvenega in strokovnega
dela na področju študijskega programa. Merila za takšno oceno so:
− izvirni ali pregledni znanstveni članki v revijah s faktorjem vpliva (JCR) ali v revijah, indeksiranih v podatkovnih
zbirkah SCI, SSCI ali A&HCI,
− objavljeni prispevki v zbornikih mednarodnih konferenc,
− druge objave.
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode se 2. letnik študijskih programov 3. stopnje Elektrotehnika, Računalništvo in informatika ter
Medijske komunikacije lahko vpiše, kdor je zaključil:
−
−

študijski program za pridobitev magisterija znanosti (sprejet pred 11. 6. 2004) in se mu ob vpisu prizna 60 ECTS
točk,
študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe (sprejet pred 11. 6. 2004) in študijski program za pridobitev
specializacije in se mu ob vpisu prizna 60 ECTS točk.

Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik (izredno):
Elektrotehnika: 25
Računalništvo in informatika: 25
Medijske komunikacije: 5
Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode v 2. letnik (izredno):
Elektrotehnika: 10
Računalništvo in informatika: 10
Medijske komunikacije: 2

Hočevarjev trg 1
8270 Krško, Slovenija
UNIVERZA V MARIBORU
FAKULTETA ZA ENERGETIKO
Sedež fakultete: Hočevarjev trg 1, 8270 Krško
Telefon: 07 62 02 210, telefaks: 07 62 02 222
http://http://www.fe.um.si/sl/
e-pošta: fe@um.si
enota Velenje: Koroška c. 62a, 3320 Velenje
Telefon: 03/77 70 400, telefaks: 03/77 70 423
ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE ENERGETIKA
Kraj izvajanja študijskega programa: Krško (redni študij), Velenje (izredni študij)
Trajanje študija: 2 leti, 120 ECTS
Pogoji za vpis:
V študijski program 2. stopnje Energetika se lahko vpiše, kdor je zaključil:
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: 40 – naravoslovje, matematika in računalništvo,
44 – fizikalne in kemijske vede, 46 – matematika in statistika, 48 – računalništvo, 52 – tehnika, 54 – proizvodne
tehnologije, 58 – Arhitektura, urbanizem in gradbeništvo, 62 – kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, 84 – transportne
storitve, 85 – varstvo okolja.
2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: 14 – Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev, 21
– umetnost, 22 – humanistika, 31 – družbene vede, 32 – novinarstvo in obveščanje, 34 – poslovne in upravne
vede, 38 – pravne vede, 42 – vede o živi naravi, 64 – veterinarstvo, 72 – zdravstvo, 76 – socialno delo, 81 – osebne
storitve, 86 – varovanje, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za
nadaljevanje študija v obsegu 13 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za
izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje
obveznosti: Programska oprema v elektroenergetiki, Osnove energetskih sistemov, Varovanje okolja.
3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: 40 –
naravoslovje, matematika in računalništvo, 44 – fizikalne in kemijske vede, 46 – matematika in statistika, 48 –
računalništvo, 52 – tehnika, 54 – proizvodne tehnologije, 58 – Arhitektura, urbanizem in gradbeništvo, 62 –
kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, 84 – transportne storitve, 85 – varstvo okolja.
4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: 14 – Izobraževalne
vede in izobraževanje učiteljev, 21 – umetnost, 22 – humanistika, 31 – družbene vede, 32 – novinarstvo in
obveščanje, 34 – poslovne in upravne vede, 38 – pravne vede, 42 – vede o živi naravi, 64 – veterinarstvo, 72 –
zdravstvo, 76 – socialno delo, 81 – osebne storitve, 86 – varovanje, če je pred vpisom v študijski program opravil
študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 13 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem
na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski
program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Programska oprema v elektroenergetiki, Osnove energetskih
sistemov, Varovanje okolja.
5. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: 40 – naravoslovje,
matematika in računalništvo, 44 – fizikalne in kemijske vede, 46 – matematika in statistika, 48 – računalništvo, 52
– tehnika, 54 – proizvodne tehnologije, 58 – Arhitektura, urbanizem in gradbeništvo, 62 – kmetijstvo, gozdarstvo,
ribištvo, 84 – transportne storitve, 85 – varstvo okolja. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna
praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za
prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
6. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: 14 – Izobraževalne vede in
izobraževanje učiteljev, 21 – umetnost, 22 – humanistika, 31 – družbene vede, 32 – novinarstvo in obveščanje,
34 – poslovne in upravne vede, 38 – pravne vede, 42 – vede o živi naravi, 64 – veterinarstvo, 72 – zdravstvo, 76 –
socialno delo, 81 – osebne storitve, 86 – varovanje. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 44
ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.

7.

8.

Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: 40 – naravoslovje, matematika in računalništvo, 44 –
fizikalne in kemijske vede, 46 – matematika in statistika, 48 – računalništvo, 52 – tehnika, 54 – proizvodne
tehnologije, 58 – Arhitektura, urbanizem in gradbeništvo, 62 – kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, 84 – transportne
storitve, 85 – varstvo okolja. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta
pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z
akreditiranim študijskim programom.
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: 14 – Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev, 21 –
umetnost, 22 – humanistika, 31 – družbene vede, 32 – novinarstvo in obveščanje, 34 – poslovne in upravne vede,
38 – pravne vede, 42 – vede o živi naravi, 64 – veterinarstvo, 72 – zdravstvo, 76 – socialno delo, 81 – osebne
storitve, 86 – varovanje. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 44 ECTS, le-ta pa se skladno s
tem vpiše v ustrezni letnik študija.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
Če bo kandidatov več kot razpisanih mest, se pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Energetika upošteva
uspeh predhodnega študija:

povprečna ocena brez diplomskega dela: 80 %

ocena diplomskega dela: 20 %
Če diplomsko delo ni del predhodnega študija, se pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Energetika
upošteva le povprečna ocena študija – 100 %.
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Energetika omogočen prehod kandidatom, vpisanim na študijske
programe 2. stopnje z naslednjih področij: 40 – naravoslovje, matematika in računalništvo, 44 – fizikalne in kemijske vede,
46 – matematika in statistika, 48 – računalništvo, 52 – tehnika, 54 – proizvodne tehnologije, 58 – Arhitektura, urbanizem in
gradbeništvo, 62 – kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, 84 – transportne storitve, 85 – varstvo okolja, ki ob zaključku študija
zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po
ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo,
ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu.
Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
V primeru omejitve se upošteva povprečje ocen na prvem študijskem programu.
Način izvajanja študija: redni, izredni
Najmanjše število vpisanih študentov, za katere se bo izredni študij še izvajal avditorno, je 20. V primeru manj kot 10
vpisanih študentov se bo izredni študij izvajal v skrčeni obliki (mentorsko, individualne konzultacije z nosilcem oz. izvajalcem
predmeta).
Za manj kot 5 skupno vpisanih izrednih študentov izrednega študija ne bomo izvajali.
Predvideno število vpisnih mest za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic Evropske unije:
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 38 (redno), 20 (izredno)
Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode: 11 (redno), 18 (izredno)

Predvideno število vpisnih mest za državljane držav nečlanic Evropske unije ter za Slovence slovenskega državljanstva:
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 4 (redno), 10 (izredno)
Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode: 1 (redno), 9 (izredno)

ŠTUDIJSKI PROGRAM 3. STOPNJE ENERGETIKA
Kraj izvajanja študijskega programa: Krško
Trajanje študija: 3 leta, 180 ECTS
Pogoji za vpis:
V študijski program 3. stopnje Energetika se lahko vpiše kandidat, ki je zaključil:
− študijski program 2. stopnje;
− univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004;
− visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije.
Takim kandidatom se pred vpisom v študijski program določijo študijske obveznosti v obsegu 45 ECTS točk.
Opraviti morajo naslednje izpite iz predmetov magistrskega študijskega programa 2. stopnje: Operacijske
raziskave, Optimiranje energetskih sistemov, Vzdrževanje sistemov I, Oskrba industrijskih objektov, Senzorski
sistemi, Tehnika visokih napetosti in velikih tokov, Jedrske in sevalne naprave, Energetska tehnika in naprave v
energetiki, Marketing in raziskava trga, Energetika in okolje, Energetska oskrba objektov, Neporušne jedrske
preiskovalne metode.
− študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki
je ovrednoten s 300 ECTS točkami.
Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
Če bo kandidatov več kot razpisanih mest, se pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 3. stopnje Energetika upošteva
uspeh predhodnega študija:
Povprečna ocena brez zaključnega dela: 80 %
Ocena zaključnega dela: 20 %
Če zaključno delo ni del predhodnega študija, se pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 3. stopnje Energetika
upošteva povprečna ocena študija – 100 %.
Vpis po merilih za prehode:
Po merilih za prehode se v 2. letnik študijskega programa 3. stopnje Energetika lahko vpiše kandidat, ki je zaključil:
a) študijski program za pridobitev magisterija znanosti, sprejet pred 11. 6. 2004 in se mu ob vpisu prizna 60
ECTS;
b) študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004 in študijski program za
pridobitev specializacije in se mu ob vpisu prizna 60 ECTS.
Način izvajanja študija: izredni
Najmanjše število študentov, za katere se bo izredni študij še izvajal avditorno, je 10. V primeru nižjega števila študentov od
10 se bo študij izvajal v skrčeni obliki (individualne konzultacije z nosilcem oz. izvajalcem predmeta).
Predvideno število vpisnih mest za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic Evropske unije:
1. letnik: 7 (izredno)
Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode:
2. letnik: 4 (izredno)
3. letnik: 6 (izredno)

Predvideno število vpisnih mest za državljane držav nečlanic Evropske unije ter za Slovence slovenskega državljanstva:
1. letnik: 4 (izredno)
Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode:
2. letnik: 2 (izredno)
3. letnik: 3 (izredno)

Smetanova ulica 17
2000 Maribor, Slovenija
UNIVERZA V MARIBORU
FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO
Smetanova ulica 17, 2000 Maribor
Telefon: 02 22 94 310, telefaks: 02 25 22 749
http://www.fg.um.si/
ŠTUDIJSKI PROGRAMI 2. STOPNJE:
1. GRADBENIŠTVO
3 smeri: Gradbene konstrukcije, Gradbeni management, Gradbena infrastruktura
2. PROMETNO INŽENIRSTVO
3. ARHITEKTURA
Kraj izvajanja študija: Maribor
Trajanje študija v kreditnih točkah in letih: 120 ECTS, 2 leti
Pogoji za vpis:
1.

GRADBENIŠTVO

V študijski program 2. stopnje Gradbeništvo se lahko vpiše, kdor je zaključil:
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: gradbeništvo (5820), gospodarsko
inženirstvo – smer Gradbeništvo (5829).
2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: transportne storitve (promet) (8400), tehnike
(prometno inženirstvo) (5200), arhitekture (5811), strojništva (5211) in urbanizma (5812), če je pred
vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu od 10
do 60 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z
opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti
pri predmetih z naslednjih področij: gradbena mehanika, geotehnika, hidrotehnika, gradbene konstrukcije,
operativno gradbeništvo, prometno inženirstvo, gradbeni materiali.
3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznega strokovnega področja:
gradbeništvo (5820).
4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij:
transportne storitve (promet) (8400), strojništva (5211) in urbanizma (5812), če je pred vpisom v študijski
program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu od 10 do 60 ECTS, ki jih
kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem
diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti pri predmetih z
naslednjih področij: gradbena mehanika, geotehnika, hidrotehnika, gradbene konstrukcije, operativno
gradbeništvo, prometno inženirstvo, gradbeni materiali.
5. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: gradbeništvo
(5820), gospodarsko inženirstvo – smer Gradbeništvo (5829). Takemu kandidatu se znotraj študijskega
programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi
izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
6. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: transportne storitve
(promet) (8400), arhitekture (5811), strojništva (5211) in urbanizma (5812). Takemu kandidatu se znotraj
študijskega programa prizna do 40 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
7. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev
specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznega strokovnega področja: gradbeništvo (5820). Takemu
kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik
študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim
programom.
8. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev
specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: transportne storitve (promet) (8400),
strojništva (5211) in urbanizma (5812). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna do 40
ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Gradbeništvo se upošteva povprečna ocena
dodiplomskega študija – 100 %.
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Gradbeništvo omogočen prehod kandidatom, vpisanim na
študijske programe z naslednjih področij: gradbeništva, gospodarskega inženirstva – smer Gradbeništvo, ki ob
zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj
polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega
študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno
priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem
programu.
Način izvajanja študija: redni in izredni
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 40 (redno), 30 (izredno)
Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode: 10 (redno), 15 (izredno)
Redni študij: Predmeti se bodo izvajali mentorsko, če bo vpisanih do vključno 5 študentov. Za vpisanih 10 in več
študentov se bodo predmeti izvajali v celoti, za 6 do 9 študentov pa se bodo predmeti izvajali v sorazmerno
manjšem obsegu, od 60 do 90 procentov.
Izredni študij: Organizirane oblike pedagoškega dela bodo organizirane v 50 odstotnem deležu pedagoškega dela
rednega študija. Minimalno število študentov za izvedbo izrednega študija je 10, v primeru manjšega števila
kandidatov se izredni študij izvaja individualno.
2. PROMETNO INŽENIRSTVO
V študijski program 2. stopnje Prometno inženirstvo se lahko vpiše, kdor je zaključil:
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: transportne storitve (promet, tehnologija
prometa, logistika) (8400), tehnike (prometno inženirstvo) (5200), gradbeništva (5820) in gospodarskega
inženirstva – smer Gradbeništvo (5829).
2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: strojništva (5211) in mehatronike (5200), če je
pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 27
ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z
opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti pri
predmetih z naslednjih področij: prostorskega in prometnega planiranja, projektiranje prometnic in
ekonomije v transportu.
3. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: arhitekture (5811), če je pred vpisom v
študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 27 ECTS, ki jih
kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem
diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti pri predmetih z
naslednjih področij: transportna sredstva, tehnologija in organizacija prometa, projektiranje prometnic in
statistike.
4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznega strokovnega področja:
transportne storitve (promet, tehnologija prometa, logistika) (8400), tehnike (prometno inženirstvo) (5200)
in gradbeništva (5820).
5. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: strojništva
(5211), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija
v obsegu 27 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje
oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje
obveznosti pri predmetih z naslednjih področij: prostorskega in prometnega planiranja, projektiranje
prometnic in ekonomije v transportu.
6. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: transportne
storitve (promet, tehnologija prometa) (8400). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna
praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za
prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
7. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: gradbeništva (5820)
in gospodarskega inženirstva – smer Gradbeništvo (5829). Takemu kandidatu se znotraj študijskega

programa prizna do 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje
pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
8. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: strojništva (5211),
mehatronike (5200), arhitekture (5811) in urbanizma (5812). Takemu kandidatu se znotraj študijskega
programa prizna do 40 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
9. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev
specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznega strokovnega področja: transportne storitrve (promet,
tehnologija prometa, logistika) (8400) in gradbeništva (5820). Takemu kandidatu se znotraj študijskega
programa prizna do 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje
pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
10. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev
specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: strojništva (5211). Takemu kandidatu
se znotraj študijskega programa prizna do 40 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Prometno inženirstvo se upošteva povprečna ocena
dodiplomskega študija – 100 %.
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Prometno inženirstvo omogočen prehod kandidatom,
vpisanim na študijske programe z naslednjih področij: prometa, tehnologije prometa, logistike in drugih
prometnemu inženirstvu sorodnih področij, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc,
po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se
nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno
priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem
programu.
Način izvajanja študija: redni in izredni
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 20 (redno), 30 (izredno)
Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode: 5 (redno), 20 (izredno)
Redni študij: Predmeti se bodo izvajali mentorsko, če bo vpisanih do vključno 5 študentov. Za vpisanih 10 in več
študentov se bodo predmeti izvajali v celoti, za 6 do 9 študentov pa se bodo predmeti izvajali v sorazmerno
manjšem obsegu, od 60 do 90 procentov.
Izredni študij: Organizirane oblike pedagoškega dela bodo organizirane v 50 odstotnem deležu pedagoškega dela
rednega študija. Minimalno število študentov za izvedbo izrednega študija je 10, v primeru manjšega števila
kandidatov se izredni študij izvaja individualno.
3. ARHITEKTURA
V študijski program 2. stopnje Arhitektura se lahko vpiše, kdor je zaključil:
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: arhitektura (5811).
2. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznega strokovnega področja: arhitektura
(5811). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v
drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim
študijskim programom.
Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Arhitektura se upošteva povprečna ocena dodiplomskega
študija – 100 %.
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Arhitektura omogočen prehod kandidatom, vpisanim na
študijske programe z naslednjih področij: arhitektura, urbanizem, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev

primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega
študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno
priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem
programu.
Način izvajanja študija: redni
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 40
Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode: 5
Redni študij:
Predmeti se bodo izvajali mentorsko, če bo vpisanih do vključno 5 študentov. Za vpisanih 10 in več študentov se
bodo predmeti izvajali v celoti, za 6 do 9 študentov pa se bodo predmeti izvajali v sorazmerno manjšem obsegu, od
60 do 90 procentov.

ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE:
1. GRADBENIŠTVO
2. PROMETNO INŽENIRSTVO
Kraj izvajanja študija: Maribor
Trajanje študija v kreditnih točkah in letih: 180 ECTS, 3 leta
Pogoji za vpis:
1. GRADBENIŠTVO
V študijski program 3. stopnje Gradbeništvo se lahko vpiše, kdor je zaključil:
1. Študijski program 2. stopnje.
2. Študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004.
3. Študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program
za pridobitev specializacije. Takim kandidatom se pred vpisom v študijski program določijo študijske
obveznosti v obsegu 45 ECTS točk. Obveznosti so predmeti iz študijskega programa Gradbeništvo:
Matematika, Numerične metode, Gradbeni materiali, Gradbena fizika II, Gradbeno poslovanje,
Hidrotehnični objekti, Projektiranje prometnic II, Betonske zgradbe, Kovinske konstrukcije, Informacijski
modeli gradbenih objektov, Zemeljska dela.
4. Študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski
program, ki je ovrednoten s 300 ECTS točkami.
Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 3. stopnje Gradbeništvo se upošteva povprečna ocena
univerzitetnega oz. drugostopenjskega študija – 100 %.
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode se v drugi letnik študijskega programa 3. stopnje Gradbeništvo lahko vpiše kandidat, ki je
zaključil:
1. Študijski program za pridobitev magisterija znanosti, sprejet pred 11. 6. 2004, in se mu ob vpisu prizna
60 točk ECTS.
2. Študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za
pridobitev specializacije in se mu ob vpisu prizna 60 točk ECTS.
Način izvajanja študija: izredni
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik (izredno): 15
Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode za 2. letnik (izredno): 3
Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode za 3. letnik (izredno): 2
2. PROMETNO INŽENIRSTVO
V študijski program 3. stopnje Prometno inženirstvo se lahko vpiše, kdor je zaključil:
1. Študijski program 2. stopnje.
2. Študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004.
3. Študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program
za pridobitev specializacije. Takim kandidatom se pred vpisom v študijski program določijo študijske
obveznosti v obsegu 45 ECTS točk. Obveznosti so predmeti z študijskega programa Prometno inženirstvo:
Matematika D, Tehnologija multimodalnega prometa, Metode planiranja prometa, Statistika B,
Projektiranje prometne infrastrukture, Trajnostni prometni koncepti, Moderni vidiki transportnih
sredstev, Upravljanje mobilnosti.
4. Študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski
program, ki je ovrednoten s 300 ECTS točkami.
Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 3. stopnje Gradbeništvo se upošteva povprečna ocena
univerzitetnega oz. drugostopenjskega študija – 100 %.

Merila za prehode med študijskimi programi:

Po merilih za prehode se v drugi letnik študijskega programa 3. stopnje Prometno inženirstvo lahko vpiše kandidat,
ki je zaključil:
1. Študijski program za pridobitev magisterija znanosti, sprejet pred 11. 6. 2004, in se mu ob vpisu prizna 60
točk ECTS.
2. Študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za
pridobitev specializacije in se mu ob vpisu prizna 60 točk ECTS
Način izvajanja študija: izredni
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik (izredno): 5
Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode za 2. letnik (izredno): 1
Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode za 3. letnik (izredno): 1
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ŠTUDIJSKA PROGRAMA 2. STOPNJE:
1. KEMIJSKA TEHNIKA
2. KEMIJA
Kraj izvajanja študija: Maribor
Trajanje študija v kreditnih točkah in letih: 120 ECTS, 2 leti
Pogoji za vpis:
1.

KEMIJSKA TEHNIKA

V študijski program 2. stopnje Kemijska tehnika se lahko vpiše, kdor je končal:
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: kemija (4420), kemijska tehnologija (5241), kemijska
tehnologija in procesno inženirstvo (5240), procesno inženirstvo (5242), biokemijska tehnologija in inženirstvo (5243) in
izobraževanje učiteljev naravoslovno - matematičnih predmetov - kemija (1451).
2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, ki niso zajeta v prejšnjem odstavku: tehnika (5200),
naravoslovje (4000), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v
obsegu 49 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z
opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Splošna kemija (8
ECTS), Anorganska kemija (4 ECTS), Organska kemija I (4 ECTS) in Organska kemija II (8 ECTS), Fizikalna kemija I (4 ECTS),
Prenos toplote (5 ECTS), Prenos snovi (5 ECTS), Separacijska tehnika I (5 ECTS) in Kemijska reakcijska tehnika I (6 ECTS).
3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: kemija (4420), kemijska
tehnologija (5241), kemijska tehnologija in procesno inženirstvo (5240), procesno inženirstvo (5242), biokemijska
tehnologija in inženirstvo (5243).
4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, ki niso zajeta v prejšnjem
odstavku: tehnika (5200), naravoslovje (4000), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti bistvene
za nadaljevanje študija v obsegu 49 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za
izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje
obveznosti: Splošna kemija (8 ECTS), Anorganska kemija (4 ECTS), Organska kemija I (4 ECTS) in Organska kemija II (8 ECTS),
Fizikalna kemija I (4 ECTS), Prenos toplote (5 ECTS), Prenos snovi (5 ECTS), Separacijska tehnika I (5 ECTS) in Kemijska
reakcijska tehnika I (6 ECTS).
5. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: kemija (4420), kemijska
tehnologija (5241), kemijska tehnologija in procesno inženirstvo (5240), procesno inženirstvo (5242), biokemijska
tehnologija in inženirstvo (5243) ter izobraževanje učiteljev naravoslovno - matematičnih predmetov - kemija (1451).
Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS *, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s
priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
6. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, ki niso zajeta v prejšnjem odstavku:
tehnika (5200), naravoslovje (4000). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna do 30 ECTS *, le-ta pa se
skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
7. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet
pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: kemija (4420), kemijska tehnologija (5241), kemijska tehnologija in
procesno inženirstvo (5240), procesno inženirstvo (5242), biokemijska tehnologija in inženirstvo (5243), ki se mu ob vpisu
prizna praviloma 60 ECTS*, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod,
določene z akreditiranim študijskim programom.
8. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet
pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, ki niso zajeta v prejšnjem odstavku: tehnika (5200), naravoslovje (4000).

Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna do 30 ECTS*, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik
študija.
* Komisija za študijske zadeve za vsakega kandidata posebej določi, kateri predmeti se mu priznajo v zgoraj navedenem obsegu točk
ECTS. O vpisih z drugih strokovnih področij odloča Komisija za študijske zadeve na podlagi individualnih prošenj.
Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Kemijska tehnika se upošteva:
1. Dosežena ocena pri diplomi: 20 %
2. Povprečna ocena prvostopenjskega študija: 50 %
3. Povprečje ocen predmeta Matematika III in Kemijska reakcijska tehnika I: 30 %
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Kemijska tehnika omogočen prehod kandidatom, vpisanim na študijske
programe z naslednjih področij: kemija, kemijska tehnologija, kemijska tehnologija in procesno inženirstvo, procesno inženirstvo,
biokemijska tehnologija in inženirstvo ter izobraževanje učiteljev naravoslovno - matematičnih predmetov (kemija), ki ob zaključku
študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po
ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo, ter
določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu.
Študent mora predložiti uradni izpis iz dosedanjega študijskega programa in potrdilo o izpolnjenih obveznostih na dosedanjem
programu. O vpisih in prehodih s sorodnih področij odloča Komisija za študijske zadeve na podlagi individualnih prošenj.
Način izvajanja študija: redni
Minimalno število vpisanih za izvedbo rednega študijskega programa je 10, za izvedbo smeri pa 5 vpisanih študentov.
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 20 (redno)
Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode: 5 (redno)
2. KEMIJA
V študijski program 2. stopnje Kemija se lahko vpiše, kdor je končal:
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: kemija (4420), biokemija (4212), farmacija (7271), kemijska
tehnologija (5241) in izobraževanje učiteljev naravoslovno - matematičnih predmetov – kemija (1451).
2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, ki niso zajeta v prejšnjem odstavku: naravoslovje (4000), če
je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 46 ECTS, ki jih
kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih
izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Splošna kemija (8 ECTS), Anorganska kemija
(4 ECTS), Organska kemija I (4 ECTS), Organska kemija II (8 ECTS), Analizna kemija I (8 ECTS), Analizna kemija II (6 ECTS),
Fizikalna kemija I (4 ECTS), Molekularna biologija (4 ECTS).
3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: kemija (4420), kemijska
tehnologija (5241), kemijska tehnologija in procesno inženirstvo (5240), biokemijska tehnologija in inženirstvo (5243).
4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, ki niso zajeta v prejšnjem
odstavku: naravoslovje (4000) če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti bistvene za nadaljevanje
študija v obsegu 46 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z
opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Splošna in
anorganska kemija I (8 ECTS), Splošna in anorganska kemija II (4 ECTS), Organska kemija I (4 ECTS), Organska kemija II (7
ECTS), Analizna kemija I (8 ECTS), Analizna kemija II (8 ECTS), Fizikalna kemija (4 ECTS), Osnove biokemije (3 ECTS).
5. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: kemija (4420), biokemija (4212),
farmacija (7271), kemijska tehnologija (5241), kemijska tehnologija in procesno inženirstvo (5240), biokemijska tehnologija
in inženirstvo (5243) ter izobraževanje učiteljev naravoslovno - matematičnih predmetov – kemija (1451). Takemu
kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS *, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s
priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.

6.

7.

8.

Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, ki niso zajeta v prejšnjem odstavku:
naravoslovje (4000). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna do 30 ECTS *, le-ta pa se skladno s tem
vpiše v ustrezni letnik študija.
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet
pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: kemija (4420), biokemija (4212), farmacija (7271), kemijska tehnologija
(5241), kemijska tehnologija in procesno inženirstvo (5240), biokemijska tehnologija in inženirstvo (5243), ki se mu ob
vpisu prizna praviloma 60 ECTS*, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za
prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet
pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, ki niso zajeta v prejšnjem odstavku: naravoslovje (4000). Takemu
kandidatu se znotraj študijskega programa prizna do 30 ECTS *, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.

* Komisija za študijske zadeve za vsakega kandidata posebej določi, kateri predmeti se mu priznajo v zgoraj navedenem obsegu točk
ECTS. O vpisih z drugih strokovnih področij odloča Komisija za študijske zadeve na podlagi individualnih prošenj.
Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Kemijska tehnika se upošteva:
1. Dosežena ocena pri diplomi: 20 %
2. Povprečna ocena prvostopenjskega študija: 50 %
3. Povprečje ocen predmeta Matematika III in Organska sinteza: 30 %
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Kemija omogočen prehod kandidatom, vpisanim na študijske programe z
naslednjih področij: kemija, biokemijska tehnologija in inženirstvo, farmacija, kemijska tehnologija, in izobraževanje učiteljev
naravoslovno - matematičnih predmetov (kemija), ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po
kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na
obvezne predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo, ter
določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu.
Študent mora predložiti uradni izpis iz dosedanjega študijskega programa in potrdilo o izpolnjenih obveznostih na dosedanjem
programu. O vpisih in prehodih s sorodnih področij odloča Komisija za študijske zadeve na podlagi individualnih prošenj.
Način izvajanja študija: redni
Minimalno število vpisanih za izvedbo rednega študija je 5.
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 13 (redno)
Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode: 3 (redno)

ŠTUDIJSKI PROGRAM 3. STOPNJE KEMIJA IN KEMIJSKA TEHNIKA
Kraj izvajanja študija: Maribor
Trajanje študija v kreditnih točkah in letih: 180 ECTS, 3 leta
Pogoji za vpis:
V študijski program 3. stopnje Kemija in kemijska tehnika se lahko vpiše, kdor je končal:
1. študijski program 2. stopnje, s kateregakoli področja,
2. študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004,
3. študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in hkrati študijski program za
pridobitev specializacije. Takim kandidatom se z ozirom na predvideno smer študija pred vpisom v študijski program
določijo študijske obveznosti s področja kemije in kemijske tehnike, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 30 ECTS
in jih predpiše Komisija za študijske zadeve,
4. študijski program domače ali tuje univerze, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski
študijski program (tudi s področji, ki niso sorodna kemiji in kemijski tehniki), ki je ovrednoten s 300 ECTS točkami.
Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 3. stopnje Kemija in kemijska tehnika se upošteva:
1. doseženo oceno pri diplomi oz. magisteriju: 20 %
2. poprečno oceno drugostopenjskega študija: 80 %
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode se lahko v 2. letnik doktorskega študijskega programa 3. stopnje Kemija in kemijska tehnika vpiše kandidat,
ki je zaključil:
1. Študijski program za pridobitev magisterija znanosti, sprejet pred 11. 6. 2004 in se mu ob vpisu prizna 60 točk ECTS.
2. Študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in hkrati študijski program za
pridobitev specializacije in se mu ob vpisu prizna 60 točk ECTS.
Ustrezna katedra Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo za vsakega kandidata posebej določi, katere obveznosti v obsegu
kreditnih točk, navadenem zgoraj, se mu priznajo.
Način izvajanja študija: izredni
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik (izredno): 15
Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode za 2. letnik (izredno): 3
Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode za 3. letnik (izredno): 2

Pivola 10
2311 Hoče, Slovenija
UNIVERZA V MARIBORU
FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE
Pivola 10, 2311 Hoče
Telefon: 02 32 09 019, telefaks: 02 61 61 158
http://fk.uni-mb.si/fkbv
ŠTUDIJSKI PROGRAMI 2. STOPNJE:
1.
AGRARNA EKONOMIKA
2.
KMETIJSTVO
3.
VARNOST HRANE V PREHRAMBENI VERIGI
Kraj izvajanja študijskih programov: Hoče
Trajanje študija: 2 leti, 120 ECTS
Pogoji za vpis:
1.

AGRARNA EKONOMIKA

V študijski program 2. stopnje Agrarna ekonomika se lahko vpiše kandidat, ki je zaključil:
–
Študijski program 1. stopnje iz ustreznih strokovnih področij: Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo (62), Poslovne in upravne
vede (34), Ekonomija (314) in Pravne vede (38).
–
Študijski program 1. stopnje iz drugih strokovnih področij, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske
obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 30 ECTS točk z izpolnitvijo obveznosti pri naslednjih predmetih iz
univerzitetnega programa Kmetijstvo in visokošolskega strokovnega študijskega programa Management v agroživilstvu in
razvoj podeželja: Matematika (6 ECTS), Statistika (6 ECTS), Management v kmetijstvu I (6 ECTS), Marketing v agroživilstvu
(6 ECTS) ter Osnove agrarne ekonomike in marketinga (6 ECTS).
–
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, iz ustreznih strokovnih področij: Kmetijstvo,
gozdarstvo, ribištvo (62), Poslovne in upravne vede (34), Ekonomija (314) in Pravne vede (38).
–
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, iz drugih strokovnih področij, če je pred vpisom v
študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 30 ECTS točk z izpolnitvijo
obveznosti pri naslednjih predmetih iz univerzitetnega programa Kmetijstvo in visokošolskega strokovnega študijskega
programa Management v agroživilstvu in razvoj podeželja: Matematika (6 ECTS), Statistika (6 ECTS), Management v
kmetijstvu I (6 ECTS), Marketing v agroživilstvu (6 ECTS) ter Osnove agrarne ekonomike in marketinga (6 ECTS).
–
Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, iz ustreznih strokovnih področij: Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo
(62), Poslovne in upravne vede (34), Ekonomija (314) in Pravne vede (38). Takemu kandidatu se znotraj študijskega
programa prizna 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod,
določene z akreditiranim študijskim programom.
–
Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, iz drugih strokovnih področij. Takemu kandidatu se znotraj
študijskega programa prizna 30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
–
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet
pred 11. 6. 2004, iz ustreznih strokovnih področij: Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo (62), Poslovne in upravne vede (34),
Ekonomija (314) in Pravne vede (38). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 60 ECTS, le-ta pa se vpiše
v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim
programom.
–
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet
pred 11. 6. 2004, iz drugih strokovnih področij. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 30 ECTS, le-ta
pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis se upošteva uspeh pri študiju 1. stopnje:
–
Povprečna ocena: 80%
–
Ocena diplomskega dela: 20%
V primeru, če predhodni študij za zaključek ne predvideva diplomskega dela, se upošteva povprečna ocena 100%

Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Agrarna ekonomika omogočen prehod kandidatom, vpisanim na študijske
programe s področja Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo (62), ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po
kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne
predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo, ter
določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu.
Način študija: redni in izredni
Izredni študij se bo izvajal, če se bo vpisalo najmanj 5 študentov.
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 15 (redno), 15 (izredno)
Predvideno število vpisnih mest za vpis po merilih za prehode: 5 (izredno)
2.

KMETIJSTVO

V študijski program 2. stopnje Kmetijstvo se lahko vpiše kandidat, ki je zaključil:
–
Študijski program 1. stopnje s področja Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo (62).
–
Študijski program 1. stopnje iz drugih strokovnih področij: Vede o živi naravi (42), Fizikalne in kemijske vede (44), Tehnika
(52), Medicina (721) in Ekonomija (314), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za
nadaljevanje študija v obsegu 30 ECTS točk z izpolnitvijo obveznosti pri naslednjih predmetih iz univerzitetnega
študijskega programa Kmetijstvo: Sadjarstvo (6 ECTS), Vinogradništvo (6 ECTS), Vrtnarstvo (6 ECTS), Kmetijska tehnika (5
ECTS), Reja domačih živali I (6 ECTS) in Genetika (6 ECTS).
–
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 s področja Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo (62)
–
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, iz drugih strokovnih področij: Vede o živi naravi (42),
Fizikalne in kemijske vede (44), Tehnika (52), Medicina (721) in Ekonomija (314), če je pred vpisom v študijski program
opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 30 ECTS točk z izpolnitvijo obveznosti pri naslednjih
predmetih iz univerzitetnega študijskega programa Kmetijstvo: Sadjarstvo (6 ECTS), Vinogradništvo (6 ECTS), Vrtnarstvo (6
ECTS), Kmetijska tehnika (5 ECTS), Reja domačih živali I (6 ECTS) in Genetika (6 ECTS).
–
Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 s področja Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo (62). Takemu
kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi
obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
–
Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, iz drugih strokovnih področij: Vede o živi naravi (42), Fizikalne in
kemijske vede (44), Tehnika (52), Medicina (721) in Ekonomija (314). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa
prizna 30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
–
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet
pred 11. 6. 2004 s področja Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo (62). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa
prizna 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene
z akreditiranim študijskim programom.
–
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet
pred 11. 6. 2004, iz drugih strokovnih področij: Vede o živi naravi (42), Fizikalne in kemijske vede (44), Tehnika (52),
Medicina (721) in Ekonomija (314). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 30 ECTS, le-ta pa se skladno
s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis se upošteva uspeh pri študiju 1. stopnje:
–
Povprečna ocena: 80%
–
Ocena diplomskega dela: 20%
V primeru, da je predhodni študij za zaključek ne predvideva diplomskega dela, se upošteva povprečna ocena 100%
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Kmetijstvo omogočen prehod kandidatom, vpisanim na študijske programe
s področja Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo (62), ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih
za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne
predmete drugega študijskega programa.

Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo, ter
določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu.
Način študija: redni in izredni
Izredni študij se bo izvajal, če se bo vpisalo najmanj 5 študentov.
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 20 (redno), 15 (izredno)
Predvideno število vpisnih mest za vpis po merilih za prehode: 5 (izredno)
3.

VARNOST HRANE V PREHRAMBENI VERIGI

V študijski program 2. stopnje Varnost hrane v prehrambeni verigi se lahko vpiše kandidat, ki je zaključil:
–
Študijski program 1. stopnje iz ustreznih strokovnih področij: Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo (62), Naravoslovje,
matematika in računalništvo (40), Vede o živi naravi (42) ali Zdravstvo (72).
–
Študijski program 1. stopnje iz drugih strokovnih področij, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske
obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 30 ECTS točk iz področij: Biologija (vsaj 5 ECTS), Mikrobiologija (vsaj
5 ECTS), Kemija (vsaj 5 ECTS), Matematika (vsaj 5 ECTS), Biokemija (vsaj 5 ECTS), Kmetijstvo (vsaj 5 ECTS), ki jih kandidat
lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred
vpisom v študijski program.
–
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, iz ustreznih strokovnih področij: Kmetijstvo,
gozdarstvo, ribištvo (62), Naravoslovje, matematika in računalništvo (40), Vede o živi naravi (42) ali Zdravstvo (72).
–
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, iz drugih strokovnih področij, če je pred vpisom v
študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 30 ECTS, ki jih kandidat lahko
opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom
v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Biologija (vsaj 5 ECTS), Mikrobiologija (vsaj 5 ECTS), Kemija (vsaj
5 ECTS), Matematika (vsaj 5 ECTS), Biokemija (vsaj 5 ECTS), Kmetijstvo (vsaj 5 ECTS).
–
Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, iz ustreznih strokovnih področij: Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo
(62), Naravoslovje, matematika in računalništvo (40), Vede o živi naravi (42) ali Zdravstvo (72). Takemu kandidatu se
znotraj študijskega programa prizna 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje
pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
–
Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, iz drugih strokovnih področij. Takemu kandidatu se znotraj
študijskega programa prizna 30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
–
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet
pred 11. 6. 2004, iz ustreznih strokovnih področij: Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo (62), Naravoslovje, matematika in
računalništvo (40), Vede o živi naravi (42) ali Zdravstvo (72). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 60
ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z
akreditiranim študijskim programom.
–
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet
pred 11. 6. 2004, iz drugih strokovnih področij. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 30 ECTS, le-ta
pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis se upošteva uspeh pri študiju 1. stopnje:
–
Povprečna ocena: 50%
–
Ocena diplomskega dela: 50%
V primeru, da je predhodni študij za zaključek ne predvideva diplomskega dela, se upošteva povprečna ocena 100%
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Varnost hrane v prehrambeni verigi omogočen prehod kandidatom,
vpisanim na študijske programe s področja Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo (62), ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev
primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega
programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo, ter
določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu.
Način študija: redni in izredni
Izredni študij se bo izvajal, če se bo vpisalo najmanj 5 študentov.

Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 22 (redno), 15 (izredno)
Predvideno število vpisnih mest za vpis po merilih za prehode: 5 (izredno)

ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE:
1.
AGRARNA EKONOMIKA
2.
KMETIJSTVO
Kraj izvajanja študijskih programov: Hoče
Trajanje študija: 3 leta, 180 ECTS
1.

AGRARNA EKONOMIKA

V študijski program 3. stopnje Agrarna ekonomika se lahko vpiše kandidat, ki je zaključil:
–
študijski program 2. stopnje,
–
študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004,
–
študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004 in študijski program za pridobitev
specializacije. Takim kandidatom se pred vpisom v študijski program določijo študijske obveznosti v obsegu 30 ECTS točk,
ki jih kandidat pridobi z izpolnitvijo obveznosti pri naslednjih predmetih iz prvega semestra 2. stopenjskega magistrskega
študijskega programa Agrarna ekonomika: Teoretične in empirične analize v agrarni ekonomiki (6 ECTS), Osnove
raziskovalnega dela v kmetijskem managementu (6 ECTS), Ekonomika in marketing v agroživilstvu (6 ECTS), Management
ekoloških kmetij (6 ECTS) ter Proizvodni sistemi in trajnostni razvoj (6 ECTS),
–
študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je
ovrednoten s 300 ECTS točkami.
Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva uspeh predhodno opravljenega študija:
–
80 % povprečna ocena in
–
20 % ocena magistrskega, specialističnega ali diplomskega dela
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode se v 2. letnik študijskega programa 3. stopnje Agrarna ekonomika lahko vpiše kandidat, ki je zaključil:
–
študijski program za pridobitev magisterija znanosti, sprejet pred 11. 6. 2004 in se mu ob vpisu prizna 60 ECTS točk,
–
študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004 in študijski program za pridobitev
specializacije in se mu ob vpisu prizna 60 ECTS točk .
Način študija: izredni
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 8 (izredno)
Predvideno število vpisnih mest za vpis po merilih za prehode: 2 (izredno)
2.

KMETIJSTVO

V študijski program 3. stopnje Kmetijstvo se lahko vpiše kandidat, ki je zaključil:
–
študijski program 2. stopnje,
–
študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004,
–
študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004 in študijski program za pridobitev
specializacije. Takim kandidatom se pred vpisom v študijski program določijo študijske obveznosti v obsegu 60 ECTS točk
(kandidat mora opraviti naslednje izpite pri predmetih iz 2. stopenjskega programa Kmetijstvo: Pridelovalni sistemi in
okoljevarstveni vidiki v pridelavi glavnih poljščin (10 ECTS), Pridelovalni sistemi in okoljevarstveni vidiki v vrtnarstvu (10
ECTS), Integrirana pridelava grozdja (10 ECTS), Integrirana pridelava sadja (10 ECTS), Travništvo in pridelovanje krme (10
ECTS) ter Proizvodni sistemi in tehnologije v živinoreji,
–
študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je
ovrednoten s 300 ECTS točkami.
Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva uspeh predhodno opravljenega študija:
–
80 % povprečna ocena in
–
20 % ocena magistrskega, specialističnega ali diplomskega dela
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode se v 2. letnik študijskega programa 3. stopnje Kmetijstvo lahko vpiše kandidat, ki je zaključil:

–
–

študijski program za pridobitev magisterija znanosti, sprejet pred 11. 6. 2004 in se mu ob vpisu prizna 60 ECTS točk,
študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004 in študijski program za pridobitev
specializacije in se mu ob vpisu prizna 60 ECTS točk.

Način študija: izredni
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 8 (izredno)
Predvideno število vpisnih mest za vpis po merilih za prehode: 2 (izredno)

Mariborska cesta 7
3000 Celje, Slovenija
FAKULTETA ZA LOGISTIKO
Mariborska 7, 3000 Celje
telefon: 03/42 85 300
E-pošta: info@fl.uni-mb.si
Spletna stran: http://fl.uni-mb.si/
ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE LOGISTIKA SISTEMOV
Kraj izvajanja študijskega programa: Celje
Trajanje študija: 2 leti, 120 ECTS
Pogoji za vpis:
V študijski program 2. stopnje Logistika sistemov se lahko vpiše, kdor je zaključil:
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: transportne storitve (84), strojništvo (5211),
gradbeništvo (582), geodezija (5813), elektrotehnika (5221), računalništvo in informatika (4811), ekonomija (314),
pravne vede (38), prodaja in (trgovina) na debelo(341), marketing in oglaševanje (342), poslovodenje in
upravljanje (345), varovanje oseb in premoženja (861), vojaške in obrambne vede (863), matematika in statistika
(46), fizika (4411), kemijska tehnologija in procesno inženirstvo (524), varstvo okolja (850) oz. katerikoli študijski
programi, primerljivi z naštetimi.
2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij kot so določena v 1. točki, če je pred vpisom v študijski
program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 31 ECTS, ki jih kandidat lahko
opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred
vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Matematične metode 1, Matematične metode 2,
Teorija sistemov ter Načela logističnih aktivnosti.
3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: transportne
storitve (84), strojništvo (5211), gradbeništvo (582), geodezija (5813), elektrotehnika (5221), računalništvo in
informatika (4811), ekonomija (314), pravne vede (38), prodaja in (trgovina) na debelo(341), marketing in
oglaševanje (342), poslovodenje in upravljanje (345), varovanje oseb in premoženja (861), vojaške in obrambne
vede (863), matematika in statistika (46), fizika (4411), kemijska tehnologija in procesno inženirstvo (524), varstvo
okolja (850) oz. katerikoli študijski programi, primerljivi z naštetimi.
4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij kot so določena v
3. točki, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v
obsegu 31 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z
opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti:
Matematične metode 1, Matematične metode 2, Teorija sistemov ter Načela logističnih aktivnosti.
5. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: transportne storitve
(84), strojništvo (5211), gradbeništvo (582), geodezija (5813), elektrotehnika (5221), računalništvo in informatika
(4811), ekonomija (314), pravne vede (38), prodaja in (trgovina) na debelo(341), marketing in oglaševanje (342),
poslovodenje in upravljanje (345), varovanje oseb in premoženja (861), vojaške in obrambne vede (863),
matematika in statistika (46), fizika (4411), kemijska tehnologija in procesno inženirstvo (524), varstvo okolja (850)
oz. katerikoli študijski programi, primerljivi z naštetimi. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa
praviloma prizna 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za
prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
6. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij kot so določena v 5. točki
Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 45 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik
študija.
7. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: transportne storitve (84), strojništvo (5211),
gradbeništvo (582), geodezija (5813), elektrotehnika (5221), računalništvo in informatika (4811), ekonomija (314),
pravne vede (38), prodaja in (trgovina) na debelo(341), marketing in oglaševanje (342), poslovodenje in
upravljanje (345), varovanje oseb in premoženja (861), vojaške in obrambne vede (863), matematika in statistika
(46), fizika (4411), kemijska tehnologija in procesno inženirstvo (524), varstvo okolja (850) oz. katerikoli študijski
programi, primerljivi z naštetimi. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-

8.

ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z
akreditiranim študijskim programom.
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: kot so določena v točki 7. Takemu kandidatu se znotraj
študijskega programa prizna 45 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Logistika sistemov se upošteva uspeh predhodnega študija:
–
povprečna ocena predhodnega študija - 80 %
–
ocena diplomskega dela – 20 %
V kolikor diplomsko delo ni del predhodnega študija, se upošteva samo povprečna ocena predhodnega študija (skupno 100
%).
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Logistika sistemov omogočen prehod kandidatom z drugih
študijskih programov 2. stopnje z ustreznih strokovnih področij: transportne storitve (84), strojništvo (5211), gradbeništvo
(582), geodezija (5813), elektrotehnika (5221), računalništvo in informatika (4811), ekonomija (314), pravne vede (38),
prodaja in (trgovina) na debelo(341), marketing in oglaševanje (342), poslovodenje in upravljanje (345), varovanje oseb in
premoženja (861), vojaške in obrambne vede (863), matematika in statistika (46), fizika (4411), kemijska tehnologija in
procesno inženirstvo (524), varstvo okolja (850), ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po
kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na
obvezne predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo,
ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu. O vlogi
odloča Komisija za študijske zadeve Senata Fakultete za logistiko.
Način študija: redni, izredni
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 70 (redno), 30 (izredno)
Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode: 5 (izredno)

ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE LOGISTIKA SISTEMOV V EKONOMIJI
(SKUPNI ŠTUDIJSKI PROGRAM Z EKONOMSKO FAKULTETO SUBOTICA UNIVERZE V NOVEM SADU)
Kraj izvajanja študijskega programa: Celje
Trajanje študija: 2 leti, 120 ECTS
Pogoji za vpis:
V študijski program 2. stopnje Logistika sistemov v ekonomiji se lahko vpiše, kdor je zaključil:
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: transportne storitve (84), strojništvo (5211),
gradbeništvo (582), geodezija (5813), elektrotehnika (5221), računalništvo in informatika (4811), ekonomija (314),
pravne vede (38), prodaja in (trgovina) na debelo(341), marketing in oglaševanje (342), poslovodenje in
upravljanje (345), varovanje oseb in premoženja (861), vojaške in obrambne vede (863), matematika in statistika
(46), fizika (4411), kemijska tehnologija in procesno inženirstvo (524), varstvo okolja (850) oz. katerikoli študijski
programi, primerljivi z naštetimi.
2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij kot so določena v 1. točki, če je pred vpisom v študijski
program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 32 ECTS, ki jih kandidat lahko
opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred
vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Matematične metode 1, Matematične metode 2,
Teorija sistemov ter Uvod v logistične tehnike in tehnologije.
3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: transportne
storitve (84), strojništvo (5211), gradbeništvo (582), geodezija (5813), elektrotehnika (5221), računalništvo in
informatika (4811), ekonomija (314), pravne vede (38), prodaja in (trgovina) na debelo(341), marketing in
oglaševanje (342), poslovodenje in upravljanje (345), varovanje oseb in premoženja (861), vojaške in obrambne
vede (863), matematika in statistika (46), fizika (4411), kemijska tehnologija in procesno inženirstvo (524), varstvo
okolja (850) oz. katerikoli študijski programi, primerljivi z naštetimi.

4.

5.

6.

7.

8.

Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij kot so določena v
3. točki, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v
obsegu 32 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z
opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti:
Matematične metode 1, Matematične metode 2, Teorija sistemov ter Uvod v logistične tehnike in tehnologije.
Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: transportne storitve
(84), strojništvo (5211), gradbeništvo (582), geodezija (5813), elektrotehnika (5221), računalništvo in informatika
(4811), ekonomija (314), pravne vede (38), prodaja in (trgovina) na debelo(341), marketing in oglaševanje (342),
poslovodenje in upravljanje (345), varovanje oseb in premoženja (861), vojaške in obrambne vede (863),
matematika in statistika (46), fizika (4411), kemijska tehnologija in procesno inženirstvo (524), varstvo okolja (850)
oz. katerikoli študijski programi, primerljivi z naštetimi. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna
praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za
prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij kot so določena v 5. točki .
Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 45 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik
študija.
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: transportne storitve (84), strojništvo (5211),
gradbeništvo (582), geodezija (5813), elektrotehnika (5221), računalništvo in informatika (4811), ekonomija (314),
pravne vede (38), prodaja in (trgovina) na debelo(341), marketing in oglaševanje (342), poslovodenje in
upravljanje (345), varovanje oseb in premoženja (861), vojaške in obrambne vede (863), matematika in statistika
(46), fizika (4411), kemijska tehnologija in procesno inženirstvo (524), varstvo okolja (850) oz. katerikoli študijski
programi, primerljivi z naštetimi. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, leta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z
akreditiranim študijskim programom.
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: kot so določena v točki 7. Takemu kandidatu se znotraj
študijskega programa prizna 45 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Logistika sistemov se upošteva:
uspeh predhodnega študija:
povprečna ocena predhodnega študija: 80 %
ocena diplomskega dela: 20 %
V kolikor diplomsko delo ni del predhodnega študija, se upošteva samo povprečna ocena predhodnega študija (skupno 100
%).
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Logistika sistemov v ekonomiji omogočen prehod kandidatom z
drugih študijskih programov 2. stopnje z ustreznih strokovnih področij: transportne storitve (84), strojništvo (5211),
gradbeništvo (582), geodezija (5813), elektrotehnika (5221), računalništvo in informatika (4811), ekonomija (314), pravne
vede (38), prodaja in (trgovina) na debelo(341), marketing in oglaševanje (342), poslovodenje in upravljanje (345),
varovanje oseb in premoženja (861), vojaške in obrambne vede (863), matematika in statistika (46), fizika (4411), kemijska
tehnologija in procesno inženirstvo (524), varstvo okolja (850), ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih
kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki
se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo,
ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu. O vlogi
odloča Komisija za študijske zadeve Senata Fakultete za logistiko.
Način študija: izredni
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 10 (izredno)
Izredni študij se bo izvajal le v primeru, če bo v 1. letnik vpisanih vsaj 5 študentov.

ŠTUDIJSKI PROGRAM 3. STOPNJE LOGISTIKA SISTEMOV
Kraj izvajanja študijskega programa: Celje
Trajanje študija: 3 leta, 180 ECTS
Pogoji za vpis:
V študijski program 3. stopnje Logistika sistemov se lahko vpiše, kdor je zaključil:
1. Študijski program 2. stopnje.
2. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004.
3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 in študijski program za pridobitev specializacije.
Takemu kandidatu se pred vpisom v študijski program določijo študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje
študija, ki jih kandidat lahko opravi med študijem v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih
izpitov v času študija oz. do zagovora doktorske disertacije. Kandidat mora opraviti obveznosti, ki mu jih določi
Komisija za študijske zadeve Senata Fakultete za logistiko.
4. Študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki
je ovrednoten s 300 ECTS točkami.
V 2. letnik študijskega programa 3. stopnje Logistika sistemov se lahko vpiše, kdor je zaključil:
5. Študijski program za pridobitev magisterija znanosti, sprejet pred 11. 6. 2004, in se mu ob vpisu prizna 60 ECTS
točk.
6. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, in se mu
ob vpisu prizna 60 ECTS točk.
Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 3. stopnje Logistika sistemov se upošteva uspeh predhodnega študija:
–
povprečna ocena predhodnega študija – 80 %
–
ocena diplomskega ali magistrskega dela – 20 %
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na študijski program 3. stopnje Logistika sistemov omogočen prehod kandidatom, vpisanim na
študijske programe 3. stopnje z naslednjih področij: transportne storitve (84), strojništvo (5211), gradbeništvo (582),
geodezija (5813), elektrotehnika (5221), računalništvo in informatika (4811), ekonomija (314), pravne vede (38), prodaja in
(trgovina) na debelo(341), marketing in oglaševanje (342), poslovodenje in upravljanje (345), varovanje oseb in premoženja
(861), vojaške in obrambne vede (863), matematika in statistika (46), fizika (4411), kemijska tehnologija in procesno
inženirstvo (524), varstvo okolja (850), ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za
priznavanje pa se jim 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 študijskem programu Logistika sistemov. Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene
študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če
želijo zaključiti študij po novem študijskem programu. O vlogi odloča Komisija za študijske zadeve Senata Fakultete za
logistiko.
Način študija: izredni
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 3 (izredno)
Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode: 1 (izredno)
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ŠTUDIJSKI PROGRAMI DRUGE STOPNJE:
Na FNM UM razpisujemo tri enopredmetne študijske programe, dva enopredmetna pedagoška študijska
programa in šest dvopredmetnih pedagoških študijskih programov 2. stopnje:
a) študijski programi 2. stopnje
1. BIOLOGIJA IN EKOLOGIJA Z NARAVOVARSTVOM
2. FIZIKA
3. MATEMATIKA
b) enopredmetna pedagoška študijska programa 2. stopnje
4. IZOBRAŽEVALNA MATEMATIKA
5. IZOBRAŽEVALNA TEHNIKA
c) dvopredmetni pedagoški študijski programi 2. stopnje
6. IZOBRAŽEVALNA BIOLOGIJA
7. IZOBRAŽEVALNA FIZIKA
8. IZOBRAŽEVALNA KEMIJA
9. IZOBRAŽEVALNA MATEMATIKA
10. IZOBRAŽEVALNO RAČUNALNIŠTVO
11. IZOBRAŽEVALNA TEHNIKA
Kraj izvajanja študija: Maribor
Trajanje študija: 2 leti, 120 ECTS
Študijske povezave dvopredmetnih programov:
Dvopredmetne študijske programe 2. stopnje je mogoče poljubno vezati v okviru dvopredmetnih študijskih
programov 2. stopnje Fakultete za naravoslovje in matematiko. To pomeni, da kandidat izmed razpisanih
dvopredmetnih študijskih programov izbere poljubna dva, ki skupaj tvorita celoto. Kandidati, ki se prijavijo za
dvopredmetni študijski program 2. stopnje, morajo v prijavi navesti oba izbrana študijska programa.
Študijske povezave dvopredmetnih programov z drugimi fakultetami:
Dvopredmetne študijske programe 2. stopnje Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru je
mogoče vezati z izbranimi pedagoškimi in nepedagoškimi dvopredmetnimi študijskimi programi 2. stopnje
Filozofske fakultete Univerze v Mariboru.
Kandidati, ki se vpisujejo v dvopredmetne študijske programe 2. stopnje, ki jih razpisuje Fakulteta za naravoslovje
in matematiko UM v vezavi s Filozofsko fakulteto UM, morajo na obeh izbranih dvopredmetnih študijskih
programih 2. stopnje izpolnjevati pogoje, ki so predpisani za vpis v prvi letnik. Vezave so možne z
dvopredmetnimi pedagoškimi študijskimi programi 2. stopnje: Madžarski jezik s književnostjo, Nemščina kot tuj
jezik, Slovenski jezik in književnost, Poučevanje angleščine, Geografija, ki jih razpisuje Filozofska fakulteta
Univerze v Mariboru (glej razpis FF UM). Vezave so možne z dvopredmetnimi nepedagoškimi študijskimi programi
2. stopnje: Filozofija, Geografija, Slovenski jezik in književnost, Umetnostna zgodovina, ki jih razpisuje Filozofska
fakulteta Univerze v Mariboru (glej razpis FF UM).

Matična fakulteta kandidatov, ki se bodo prijavili na vezavo dvopredmetnih študijskih programov Fakultete za
naravoslovje in matematiko UM in Filozofske fakultete UM, bo Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM. V
primeru, da kandidat želi kot matično fakulteto Filozofsko fakulteto UM, lahko to spremeni ob vpisu.
Pogoji za vpis:
1.

BIOLOGIJA IN EKOLOGIJA Z NARAVOVARSTVOM

V študijski program 2. stopnje BIOLOGIJA IN EKOLOGIJA Z NARAVOVARSTVOM se lahko vpiše, kdor je zaključil:
 Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: biologija (4211), ekologija (4221), ohranjanje
narave (8521), biodiverziteta (4219).
 Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: biologija (4211, samo izobraževalna biologija),
izobraževanje učiteljev posameznih predmetov (1450, samo biologija), kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo
(6200), poljedelstvo in živinoreja (6210), gozdarstvo in lov (6230), biologija in biokemija (4210, samo
mikrobiologija, bioinformatika), biokemija (4212), varstvo okolja (8500), če je pred vpisom v študijski
program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 20 ECTS, ki jih kandidat
lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih
izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Botanika (5 ECTS), Zoologija (5
ECTS), Ekologija (5 ECTS) ter Biokemija z osnovami mikrobiologije in genetike (5 ECTS).
 Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: biologija (4211),
ekologija (4221). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se
vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z
akreditiranim študijskim programom.
 Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: okoljske in
okoljevarstvene vede (4220), kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo (6200), poljedelstvo in živinoreja (6210),
gozdarstvo in lov (6230), izobraževanje učiteljev naravoslovno-matematičnih predmetov (1451, samo
biologija), izobraževanje učiteljev posameznih predmetov (1450, samo biologija). Takemu kandidatu se
znotraj študijskega programa prizna od 10 do 60 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik
študija.
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Biologija in ekologija z naravovarstvom se upošteva
uspeh pri študiju prve stopnje:
–
Povprečna ocena: 100 %.
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Biologija in ekologija z naravovarstvom omogočen
prehod kandidatom, vpisanim na študijske programe z naslednjih področij: biologija, ekologija, naravovarstvo,
varstvena biologija, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za
priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na
obvezne predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno
priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem
programu.
Način študija: redni
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 30
Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode: 2

2.

FIZIKA

V študijski program 2. stopnje FIZIKA se lahko vpiše, kdor je zaključil:
–
Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: fizika (4400), fizika in astronomija (441, tudi
izobraževalna fizika), meteorologija (4433), biofizika (4213).
 Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: tehnika (52), kemija (442), geofizikalne vede
(4430), geologija (4431), geografija (naravna in geofizikalna) (4432), mineralogija (4434), paleontologija
(4435), seizmologija in vulkanologija (4436), geofizikalne vede (drugo) (4439), gradbeništvo (582), če je pred
vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 15 ECTS, ki














jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem
diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Moderna fizika
(8 ECTS), Modeliranje sistemske dinamike (7 ECTS).
Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: biologija in biokemija (4210), biologija (4211),
biokemija (4212), farmakologija (4214), toksikologija (4215), biologija in biokemija (drugo) (4219), okoljske in
okoljevarstvene vede (4220), ekologija (4221), okoljske in okoljevarstvene vede (drugo) (4229), matematika
in statistika (46), računalništvo (48), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti,
bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 41 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji,
v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program.
Opraviti mora naslednje obveznosti: Mehanika (7 ECTS), Termodinamika (5 ECTS), Elektromagnetizem (7
ECTS), Nihanje in valovanje (7 ECTS), Moderna fizika (8 ECTS), Modeliranje sistemske dinamike (7 ECTS).
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: fizika
(4400), fizika in astronomija (441), meteorologija (4433), biofizika (4213).
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: tehnika (52),
kemija (442), geofizikalne vede (4430), geologija (4431), geografija (naravna in geofizikalna) (4432),
mineralogija (4434), paleontologija (4435), seizmologija in vulkanologija (4436), geofizikalne vede (drugo)
(4439), gradbeništvo (582), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za
nadaljevanje študija v obsegu 15 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih
za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora
naslednje obveznosti: Moderna fizika (8 ECTS), Modeliranje sistemske dinamike (7 ECTS).
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: biologija in
biokemija (4210), biologija (4211), biokemija (4212), farmakologija (4214), toksikologija (4215), biologija in
biokemija (drugo) (4219), okoljske in okoljevarstvene vede (4220), ekologija (4221), okoljske in
okoljevarstvene vede (drugo) (4229), matematika in statistika (46), računalništvo (48), če je pred vpisom v
študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 41 ECTS, ki jih
kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem
diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Mehanika (7
ECTS), Termodinamika (5 ECTS), Elektromagnetizem (7 ECTS), Nihanje in valovanje (7 ECTS), Moderna fizika
(8 ECTS), Modeliranje sistemske dinamike (7 ECTS).
Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: izobraževanje
učiteljev posameznih predmetov (1450, samo fizika), fizika (4400), fizika in astronomija (441), meteorologija
(4433), biofizika (4213). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta
pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z
akreditiranim študijskim programom.
Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: izobraževanje
učiteljev naravoslovno-matematičnih predmetov (1451, samo fizika), izobraževanje učiteljev posameznih
predmetov (1450, samo fizika). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 10
ECTS.
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev
specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: fizika (4400), fizika in astronomija
(441), meteorologija (4433), biofizika (4213). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna
praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za
prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.

Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Fizika se upošteva uspeh pri študiju prve stopnje:
–
Povprečna ocena 100 %.
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Fizika omogočen prehod kandidatom, vpisanim na
študijske programe z naslednjih področij: fizika, izobraževalna oz. pedagoška fizika, fizika in astronomija,
meteorologija, biofizika, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za
priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na
obvezne predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno
priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem
programu.
Način študija: redni
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 15

Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode: 2

3.

MATEMATIKA

V študijski program 2. stopnje MATEMATIKA se lahko vpiše, kdor je zaključil:
 Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: matematika (4610).
 Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: matematika (4610, samo izobraževalna
matematika), izobraževanje učiteljev posameznih predmetov (1450, samo matematika), če je pred vpisom v
študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 23 ECTS, ki jih
kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem
diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Algebra (8 ECTS),
Diskretna matematika I (7 ECTS), Numerične metode in simbolno računanje (8 ECTS).
 Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: matematika (4610, samo praktična
matematika), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje
študija v obsegu 24 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za
izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora
naslednje obveznosti: Algebra (8 ECTS), Ravninska in prostorska geometrija (7 ECTS), Analiza III (9 ECTS).
 Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: vede o živi naravi (42), fizikalne in kemijske vede
(44), računalniške vede (481), tehnika (52), ekonomija (314), če je pred vpisom v študijski program opravil
študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 55 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med
študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred
vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Analiza II (8 ECTS), Algebra (8 ECTS),
Diskretna matematika I (7 ECTS), Analiza III (9 ECTS), Analiza IV (8 ECTS), Algoritmi (7 ECTS), Verjetnost (8
ECTS).
 Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: matematika (4610).
Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik
študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim
programom.
 Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: izobraževanje
učiteljev naravoslovno-matematičnih predmetov (1451, samo matematika, računalništvo z matematiko),
izobraževanje učiteljev posameznih predmetov (1450, samo matematika). Takemu kandidatu se znotraj
študijskega programa prizna med 10 do 60 ECTS.
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Matematika se upošteva uspeh pri študiju prve stopnje:
–
Povprečna ocena: 100 %.
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Matematika omogočen prehod kandidatom, vpisanim na
študijske programe z naslednjih področij: matematika, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih
kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega
programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno
priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem
programu.
Način študija: redni
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 30
Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode: 2

4.

IZOBRAŽEVALNA MATEMATIKA

V enopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje IZOBRAŽEVALNA MATEMATIKA se lahko vpiše, kdor je
zaključil:
 Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: matematika (4610).
 Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: matematika (4610, samo izobraževalna
matematika), izobraževanje učiteljev posameznih predmetov (1450, samo matematika), če je pred vpisom v







študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 23 ECTS, ki jih
kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem
diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Algebra (8 ECTS),
Diskretna matematika I (7 ECTS), Numerične metode in simbolno računanje (8 ECTS).
Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: matematika (4610, samo praktična
matematika), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje
študija v obsegu 24 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za
izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora
naslednje obveznosti: Algebra (8 ECTS), Ravninska in prostorska geometrija (7 ECTS), Analiza III (9 ECTS).
Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: matematika (4610).
Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik
študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim
programom.
Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: izobraževanje
učiteljev naravoslovno-matematičnih predmetov (1451, samo matematika), izobraževanje učiteljev
posameznih predmetov (1450, samo matematika). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa
prizna med 30 do 60 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.

Pri izbiri kandidatov za vpis v enopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje Izobraževalna matematika se
upošteva uspeh pri študiju prve stopnje:
–
Povprečna ocena 100 %.

Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na enopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje Izobraževalna matematika
omogočen prehod kandidatom, vpisanim na študijske programe z naslednjih področij: matematika poljubne
smeri, ki zadoščajo pogojem za običajni vpis v ta študijski program in ki ob zaključku študija zagotavljajo
pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz
prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno
priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem
programu. Za uspešno zaključen študij morajo s področja pedagoško-psihološko-didaktičnih vsebin pridobiti
najmanj 60 ECTS.
Način študija: redni
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 15
Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode: 2

5.

IZOBRAŽEVALNA TEHNIKA

V enopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje IZOBRAŽEVALNA TEHNIKA se lahko vpiše, kdor je
zaključil:
 Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: tehnika (52, tudi izobraževalna tehnika).
 Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: fizika in astronomija (441), kemija (442),
matematika (461), računalniške vede (481), uporabno računalništvo (482), lesarska, papirniška, plastična,
steklarska in podobna tehnologija (543), gradbeništvo (582), ekonomija (314), izobraževanje učiteljev
razrednega pouka (1441), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za
nadaljevanje študija v obsegu 24 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih
za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora
naslednje obveznosti: Gradiva in tehnologije (6 ECTS), Tehniško risanje (6 ECTS), Strojni elementi (6 ECTS),
Elektrotehnika (6 ECTS).
 Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: tehnika
(52).
 Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: fizika (440),
matematika (461), računalniške vede (481), uporabno računalništvo (482), gradbeništvo (582), lesarska,
papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (543), če je pred vpisom v študijski program opravil









študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 24 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med
študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred
vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Gradiva in tehnologije (6 ECTS), Tehniško
risanje (6 ECTS), Strojni elementi (6 ECTS), Elektrotehnika (6 ECTS).
Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: izobraževanje
učiteljev naravoslovno-matematičnih predmetov (1451, samo proizvodno-tehnična vzgoja), izobraževanje
učiteljev posameznih predmetov (1450, samo tehnika) . Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa
prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje
pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: izobraževanje
učiteljev naravoslovno-matematičnih predmetov (1451, samo biologija, fizika, kemija, matematika,
računalništvo, računalništvo z matematiko), izobraževanje učiteljev posameznih predmetov (1450, samo
biologija, fizika, kemija, matematika, računalništvo). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa
prizna 30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: tehnika (52), fizika
(440), kemija (442), matematika (461), računalniške vede (481), uporabno računalništvo (482), ekonomija
(314), gradbeništvo (582), arhitektura in urbanizem (581), lesarska, papirniška, plastična, steklarska in
podobna tehnologija (543). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 10 ECTS.
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev
specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: tehnika (52). Takemu kandidatu se
znotraj študijskega programa prizna 10 ECTS.

Pri izbiri kandidatov za vpis v enopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje Izobraževalna tehnika se
upošteva uspeh pri študiju prve stopnje:
–
Povprečna ocena 100 %.
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na enopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje Izobraževalna tehnika
omogočen prehod kandidatom, vpisanim na študijske programe z naslednjih področij: naravoslovne, tehnične in
sorodne vede, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje
pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne
predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno
priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem
programu. Za uspešno zaključen študij morajo s področja pedagoško-psihološko-didaktičnih vsebin pridobiti
najmanj 60 ECTS.
Način študija: izredni
Študijski program se bo izvajal, če ga bo vpisalo najmanj pet (5) študentov.
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 10 (izredno)
Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode: 2 (izredno)

6.

IZOBRAŽEVALNA BIOLOGIJA

V dvopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje IZOBRAŽEVALNA BIOLOGIJA se lahko vpiše, kdor je
zaključil:
 Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: biologija (4211, samo izobraževalna
biologija), izobraževanje učiteljev posameznih predmetov (1450, samo biologija).
 Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: izobraževanje
učiteljev naravoslovno-matematičnih predmetov (1451, samo biologija), izobraževanje učiteljev posameznih
predmetov (1450, samo biologija). Takemu kandidatu se znotraj tega študijskega programa prizna praviloma
30 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugem dvopredmetnem študijskem programu, le-ta pa se vpiše v drugi
letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim
programom.

Pri izbiri kandidatov za vpis v dvopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje Izobraževalna biologija se
upošteva uspeh pri študiju prve stopnje:
–
Povprečna ocena: 100 %.
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na dvopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje Izobraževalna biologija
omogočen prehod kandidatom, vpisanim na dvopredmetne študijske programe biologije s poljubnim drugim
predmetom, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje
pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne
predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno
priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem
programu. Za uspešno zaključen študij morajo s področja pedagoško-psihološko-didaktičnih vsebin pridobiti
najmanj 60 ECTS na obeh študijskih programih.
Način študija: redni
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 15
Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode: 2

7.

IZOBRAŽEVALNA FIZIKA

V dvopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje IZOBRAŽEVALNA FIZIKA se lahko vpiše, kdor je zaključil:
 Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: fizika (4411, samo izobraževalna fizika),
izobraževanje učiteljev posameznih predmetov (1450, samo fizika).
 Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: izobraževanje
učiteljev naravoslovno-matematičnih predmetov (1451, samo fizika), izobraževanje učiteljev posameznih
predmetov (1450, samo fizika). Takemu kandidatu se znotraj tega študijskega programa prizna praviloma 30
ECTS ter ustrezno število ECTS na drugem dvopredmetnem študijskem programu, le-ta pa se vpiše v drugi
letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim
programom.
Pri izbiri kandidatov za vpis v dvopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje Izobraževalna fizika se
upošteva uspeh pri študiju prve stopnje:
–
Povprečna ocena 100 %.
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na pedagoški dvopredmetni študijski program 2. stopnje Izobraževalna fizika omogočen
prehod kandidatom, vpisanim na študijske programe z naslednjih področij: fizika, fizika in astronomija,
meteorologija, biofizika, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za
priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na
obvezne predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno
priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem
programu. Za uspešno zaključen študij morajo s področja pedagoško-psihološko-didaktičnih vsebin pridobiti
najmanj 60 ECTS na obeh študijskih programih.
Način študija: redni
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 10
Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode: 2

8.

IZOBRAŽEVALNA KEMIJA

V dvopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje IZOBRAŽEVALNA KEMIJA se lahko vpiše, kdor je zaključil:
 Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: kemija (4420, samo izobraževalna kemija),
izobraževanje učiteljev posameznih predmetov (1450, samo kemija).
 Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: izobraževanje
učiteljev naravoslovno-matematičnih predmetov (1451, samo kemija), izobraževanje učiteljev posameznih
predmetov (1450, samo kemija). Takemu kandidatu se znotraj tega študijskega programa prizna praviloma
30 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugem dvopredmetnem študijskem programu, le-ta pa se vpiše v drugi
letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim
programom.
Pri izbiri kandidatov za vpis v dvopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje Izobraževalna kemija se
upošteva uspeh pri študiju prve stopnje:
–
Povprečna ocena: 100 %.
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na dvopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje Izobraževalna kemija
omogočen prehod kandidatom, vpisanim na dvopredmetne študijske programe kemije s poljubnim drugim
predmetom, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje
pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne
predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno
priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem
programu. Za uspešno zaključen študij morajo s področja pedagoško-psihološko-didaktičnih vsebin pridobiti
najmanj 60 ECTS na obeh študijskih programih.
Način študija: redni
Predvideno število vpisnih mest za 1. vpis v letnik: 15
Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode: 2

9.

IZOBRAŽEVALNA MATEMATIKA

V dvopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje IZOBRAŽEVALNA MATEMATIKA se lahko vpiše, kdor je
zaključil:
–



Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: matematika (4610, samo izobraževalna
matematika), izobraževanje učiteljev posameznih predmetov (1450, samo matematika).
Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: izobraževanje
učiteljev naravoslovno-matematičnih predmetov (1451, samo matematika, računalništvo z matematiko),
izobraževanje učiteljev posameznih predmetov (1450, samo matematika). Takemu kandidatu se znotraj tega
študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugem dvopredmetnem
študijskem programu, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje
za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.

Pri izbiri kandidatov za vpis v dvopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje Izobraževalna matematika se
upošteva uspeh pri študiju prve stopnje:
–
Povprečna ocena: 100 %.
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na dvopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje Izobraževalna matematika
omogočen prehod kandidatom, vpisanim na študijske programe z naslednjih področij: matematika poljubne
smeri, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim
prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete
drugega študijskega programa.

Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno
priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem
programu. Za uspešno zaključen študij morajo s področja pedagoško-psihološko-didaktičnih vsebin pridobiti
najmanj 60 ECTS na obeh študijskih programih.
Način študija: redni
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 15
Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode: 2

10. IZOBRAŽEVALNO RAČUNALNIŠTVO
V dvopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje IZOBRAŽEVALNO RAČUNALNIŠTVO se lahko vpiše, kdor je
zaključil:
 Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: računalniške vede (4810, samo izobraževalno
računalništvo), izobraževanje učiteljev posameznih predmetov (1450, samo računalništvo).
 Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: izobraževanje
učiteljev naravoslovno-matematičnih predmetov (1451, samo računalništvo, računalništvo z matematiko),
izobraževanje učiteljev posameznih predmetov (1450, samo računalništvo). Takemu kandidatu se znotraj
tega študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugem dvopredmetnem
študijskem programu, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje
za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
Pri izbiri kandidatov za vpis v dvopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje Izobraževalno računalništvo se
upošteva uspeh pri študiju prve stopnje:
–
Povprečna ocena: 100 %.
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na dvopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje Izobraževalno računalništvo
omogočen prehod kandidatom, vpisanim na študijske programe z naslednjih področij: računalniške, tehniške in
matematične vede, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za
priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na
obvezne predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno
priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem
programu. Za uspešno zaključen študij morajo s področja pedagoško-psihološko-didaktičnih vsebin pridobiti
najmanj 60 ECTS na obeh študijskih programih.
Način študija: redni
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 15
Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode: 2

11. IZOBRAŽEVALNA TEHNIKA
V dvopredmetni študijski program 2. stopnje IZOBRAŽEVALNA TEHNIKA se lahko vpiše, kdor je zaključil:
 Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: tehnika (5200, samo izobraževalna tehnika),
izobraževanje učiteljev posameznih predmetov (1450, samo tehnika).
 Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: izobraževanje
učiteljev posameznih predmetov (1450, samo proizvodno-tehnična vzgoja, tehnika). Takemu kandidatu se
znotraj tega študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugem
dvopredmetnem študijskem programu, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi
izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
Pri izbiri kandidatov za vpis v dvopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje Izobraževalna tehnika se
upošteva uspeh pri študiju prve stopnje:
–
Povprečna ocena: 100 %.

Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na dvopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje Izobraževalna tehnika
omogočen prehod kandidatom, vpisanim na študijske programe z naslednjih področij: naravoslovne, tehnične in
sorodne vede, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje
pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne
predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno
priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem
programu. Za uspešno zaključen študij morajo s področja pedagoško-psihološko-didaktičnih vsebin pridobiti
najmanj 60 ECTS na obeh študijskih programih.
Način študija: redni
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 15
Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode: 2

ŠTUDIJSKI PROGRAMI TRETJE STOPNJE
Na FNM UM razpisujemo štiri študijske programe 3. stopnje, in sicer:
1.
2.
3.
4.

EKOLOŠKE ZNANOSTI
FIZIKA
MATEMATIKA
TEHNIKA − PODROČJE IZOBRAŽEVANJA

Kraj izvajanja študija: Maribor
Trajanje študija: 3 leta, 180 ECTS
Pogoji za vpis:
1.

EKOLOŠKE ZNANOSTI

V študijski program tretje stopnje EKOLOŠKE ZNANOSTI se lahko vpiše kandidat, ki je zaključil:
− študijski program druge stopnje,
− študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11.6.2004,
− študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11.6.2004, in študijski program za
pridobitev specializacije, pri čemer se kandidatom pred vpisom v študijskem programu določijo dodatne
študijske obveznosti v višini 60 ECTS s področij biologije, ekologije in/oz. ostalih naravoslovnih ter splošnih
predmetov programa,
− študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski
program, ki je ovrednoten s 300 ECTS točkami.
Fakulteta zaradi uspešnosti pri nadaljnjem študiju priporoča univerzitetno predizobrazbo s področij ekologije ali
biologije oziroma naravovarstva, veterine, kmetijstva, gozdarstva ali medicine.
V primeru omejitve vpisa bo Fakulteta skladno z 41. členom ZVIS objavila kriterije ocenjevanja kandidatov, ki
bodo upoštevani pri izboru kandidatov. Ob omejitvi vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis v doktorski študijski
program Ekološke znanosti upošteva uspeh pri študiju druge stopnje (povprečna ocena 20 %, ocena magistrskega
dela 40 %) ter uspeh pri izbirnem izpitu (40 %), določenem s študijskim programom študenta. Izbirni predmet se
določi iz bazičnih bioloških in ekoloških vsebin, katerih poznavanje je nujno potrebno za uspešen doktorski študij,
glede na predznanje kandidata.
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po Merilih za prehode se lahko v študijski program 3. stopnje Ekološke znanosti vpišejo študenti študijskih
programov 3. stopnje, s področja biologije, ekologije, naravovarstva, geografije, biotehniških ved (veterina,
kmetijstvo, gozdarstvo) in iz medicine, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in ki
se jim lahko po kriterijih za priznavanje kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih
obveznosti (ECTS točk) iz prvega študijskega programa. Pristojna komisija članice študentom določi manjkajoče
obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
V skladu s 5. členom Meril za prehode so možni tudi prehodi iz nebolonjskih študijskih programov v bolonjske
študijske programe:
 študijski program za pridobitev magisterija znanosti, sprejet pred 11. 6. 2004, in se mu ob vpisu prizna glede
na stopnjo skladnosti zaključenega programa s študijskim programom 3. stopnje »Ekološke znanosti«
najmanj 60 ECTS točk,
 univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije in se
mu ob vpisu prizna najmanj 60 ECTS točk.
Način izvajanja študija: izredni
Študijski program se bo izvajal, če ga bo vpisal vsaj en (1) študent.
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 6
Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode: 2. letnik: 2, 3. letnik 2.

Podrobnejše informacije o podiplomskem študiju dobijo kandidati na naslovu:
doc. dr. Nina Šajna
Telefon: 02 2293 705
Elektronski naslov: nina.sajna@uni-mb.si

2.

FIZIKA

V študijski program tretje stopnje FIZIKA se lahko vpiše kandidat, ki je zaključil:
− študijski program 2. stopnje,
− študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004,
− študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za
pridobitev specializacije. Kandidati morajo pred vpisom opraviti naslednje študijske obveznosti v skupnem
obsegu 35 ECTS točk: Statistična termodinamika (8 ECTS), Modelska fizika (10 ECTS), Fizika kompleksnih
sistemov (7 ECTS) in Uvod v znanstveno raziskovalno delo (10 ECTS),
− študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski
program, ki je ovrednoten s 300 ECTS točkami.
Fakulteta zaradi uspešnosti pri raziskovalnem delu posebej priporoča univerzitetno predizobrazbo s področja
fizike, ali pa vsaj znanja na nivoju te univerzitetne izobrazbe.
V primeru omejitve vpisa bo Fakulteta skladno z 41. členom ZVIS objavila kriterije ocenjevanja kandidatov, ki
bodo upoštevani pri izboru kandidatov. Ob omejitvi vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis v doktorski študijski
program Fizika upošteva povprečna ocena pri predhodnem študiju (delež 1/4), ocena magistrskega dela (delež
1/4) ter uspeh pri izbirnem izpitu Pregled klasične in moderne fizike (delež 1/2).
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po Merilih za prehode se lahko v študijski program 3. stopnje Fizika vpišejo študenti študijskih programov 3.
stopnje s področja fizikalnih, naravoslovno-matematičnih in tehniških ved, ki ob zaključku študija zagotavljajo
pridobitev primerljivih kompetenc in ki se jim lahko po kriterijih za priznavanje kot obvezne predmete v tem
programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS točk) iz prvega študijskega programa. Pristojna komisija
članice študentom določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
V skladu s 5. členom Meril za prehode so možni tudi prehodi iz nebolonjskih študijskih programov v bolonjske
študijske programe:
 študijski program za pridobitev magisterija znanosti, sprejet pred 11. 6. 2004, in se mu ob vpisu prizna 60
ECTS,
 univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije in se
mu ob vpisu prizna 60 ECTS točk.
Način izvajanja študija: izredni
Študijski program se bo izvajal, če ga bo vpisal vsaj en (1) študent.
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 6
Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode: 2. letnik: 2, 3. letnik: 2.
Podrobnejše informacije o podiplomskem študiju dobijo kandidati na naslovu:
doc. dr. Aleš Fajmut
Telefon: 02 2293 895
Elektronski naslov: ales.fajmut@uni-mb.si
ali
red. prof. dr. Samo Kralj
Telefon: 02 2293 897
Elektronski naslov: samo.kralj@uni-mb.si

3.

MATEMATIKA

V študijski program tretje stopnje MATEMATIKA se lahko vpišejo kandidati, ki imajo zaključen študij po enem od
naslednjih študijskih programov:
− študijski program druge stopnje;
− študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11.6.2004;
− študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11.6.2004, in študijski program za
pridobitev specializacije, pri čemer se kandidatom pred vpisom v dani študijski program na predlog Oddelka
za matematiko in računalništvo individualno določijo dodatne študijske obveznosti v višini 45 ECTS; to so
izpiti iz ožjih področij matematične analize, algebre, diskretne matematike, geometrije, topologije,
verjetnosti in statistike;
− študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski
program, ki je ovrednoten s 300 ECTS točkami.
Za uspešnejši študij po pričujočem programu se priporoča univerzitetno predizobrazbo s področja matematike
ali naravoslovja.
V primeru omejitve vpisa bo Fakulteta skladno z 41. členom ZVIS objavila kriterije ocenjevanja kandidatov, ki
bodo upoštevani pri izboru kandidatov. Ob omejitvi vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis v doktorski študijski
program Matematika upošteva uspeh pri drugostopenjskem študiju:
− povprečna ocena 20 %,
− ocena magistrskega dela 40 % ter
− uspeh na izbirnem izpitu, določenem na podlagi študijskega programa študenta, 40 %.
Gradivo za izbirni izpit temelji na osnovnih matematičnih vsebinah, katerih poznavanje je nujno potrebno za
uspešen doktorski študij po danem študijskem programu.
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po Merilih za prehode se lahko v študijski program 3. stopnje Matematika vpišejo študenti študijskih programov
3. stopnje s področja matematike, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in ki se
jim lahko po kriterijih za priznavanje kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih
obveznosti (ECTS točk) iz prvega študijskega programa. Pristojna komisija članice študentom določi manjkajoče
obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
V skladu s 5. členom Meril za prehode so možni tudi prehodi iz nebolonjskih študijskih programov v bolonjske
študijske programe:
 je zaključil študijski program za pridobitev magisterija znanosti, sprejet pred 11. 6. 2004, in se mu ob vpisu
prizna glede na stopnjo skladnosti zaključenega programa s študijskim programom 3. stopnje Matematika
najmanj 60 ECTS točk,
 ali pa je zaključil univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev
specializacije ter se mu ob vpisu prizna vsaj 60 ECTS točk.
Način izvajanja študija: izredni
Študijski program se bo izvajal, če ga bo vpisal vsaj en (1) študent.
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 6
Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode: 2. letnik: 2, 3. letnik: 2.
Podrobnejše informacije o podiplomskem študiju dobijo kandidati na naslovu:
red. prof. dr. Dušan Pagon
Telefon: 02 2355 602
Elektronski naslov: dusan.pagon@uni-mb.si

4.

TEHNIKA − PODROČJE IZOBRAŽEVANJA

V študijski program tretje stopnje TEHNIKA - PODROČJE IZOBRAŽEVANJA se lahko vpišejo kandidati, ki so končali:
− študijski program druge stopnje;
− študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11.6.2004;

−

−

študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11.6.2004, in študijski program za
pridobitev specializacije, pri čemer se kandidatom pred vpisom v študijski program določijo dodatne
študijske obveznosti v višini 60 ECTS; dodatne študijske obveznosti določi Oddelek za tehniko glede na smer
zaključenega študijskega programa za pridobitev visoke strokovne izobrazbe oziroma glede na smer
specializacije;
študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski
program, ki je ovrednoten s 300 ECTS točkami.

V primeru omejitve vpisa bo Fakulteta skladno z 41. členom ZVIS objavila kriterije ocenjevanja kandidatov, ki
bodo upoštevani pri izboru kandidatov. Ob omejitvi vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis v doktorski študijski
program Tehnika - področje izobraževanja upošteva uspeh pri študiju druge stopnje (povprečna ocena 30 %,
ocena magistrskega dela 30 %) ter uspeh pri izbirnem izpitu (40 %), določenem s študijskim programom študenta.
Izbirni predmet se določi iz bazičnih tehničnih in pedagoških vsebin, katerih poznavanje je nujno potrebno za
uspešen doktorski študij.
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po Merilih za prehode se lahko v študijski program 3. stopnje Tehnika - področje izobraževanja vpišejo študenti
študijskih programov 3. stopnje, s področja naravoslovnih, tehniških, ekonomskih, okoljskih, družboslovnih in
humanističnih ved, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in ki se jim lahko po
kriterijih za priznavanje kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS
točk) iz prvega študijskega programa. Pristojna komisija članice študentom določi manjkajoče obveznosti, ki jih
morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
V skladu s 5. členom Meril za prehode so možni tudi prehodi iz nebolonjskih študijskih programov v bolonjske
študijske programe:
 študijski program za pridobitev magisterija znanosti, sprejet pred 11. 6. 2004, in se mu ob vpisu prizna
glede na stopnjo skladnosti zaključenega programa s študijskim programom 3. stopnje Tehnika področje izobraževanja najmanj 60 ECTS točk;
 univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije
in se mu ob vpisu prizna najmanj 60 ECTS točk.
Način izvajanja študija: izredni
Študijski program se bo izvajal, če ga bo vpisal vsaj en (1) študent.
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 5
Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode: 2. letnik: 2, 3. letnik: 2.
Podrobnejše informacije o podiplomskem študiju dobijo kandidati na naslovu:
red. prof. dr. Srečko Glodež
Telefon: 02 2293 752 ali 041 456 854
Elektronski naslov: srecko.glodez@uni-mb.si

Koroška cesta 160
2000 Maribor, Slovenija
UNIVERZA V MARIBORU
FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
E-pošta: dekanat.fnm@uni-mb.si
Spletna stran: http://www.fnm.uni-mb.si/
Telefon: 02 22 93 844, telefaks: 02 25 18 180
ŠTUDIJSKI PROGRAMI DRUGE STOPNJE:
Na FNM UM razpisujemo tri enopredmetne študijske programe, dva enopredmetna pedagoška študijska
programa in šest dvopredmetnih pedagoških študijskih programov 2. stopnje:
a) študijski programi 2. stopnje
1. BIOLOGIJA IN EKOLOGIJA Z NARAVOVARSTVOM
2. FIZIKA
3. MATEMATIKA
b) enopredmetna pedagoška študijska programa 2. stopnje
4. IZOBRAŽEVALNA MATEMATIKA
5. IZOBRAŽEVALNA TEHNIKA
c) dvopredmetni pedagoški študijski programi 2. stopnje
6. IZOBRAŽEVALNA BIOLOGIJA
7. IZOBRAŽEVALNA FIZIKA
8. IZOBRAŽEVALNA KEMIJA
9. IZOBRAŽEVALNA MATEMATIKA
10. IZOBRAŽEVALNO RAČUNALNIŠTVO
11. IZOBRAŽEVALNA TEHNIKA
Kraj izvajanja študija: Maribor
Trajanje študija: 2 leti, 120 ECTS
Študijske povezave dvopredmetnih programov:
Dvopredmetne študijske programe 2. stopnje je mogoče poljubno vezati v okviru dvopredmetnih študijskih
programov 2. stopnje Fakultete za naravoslovje in matematiko. To pomeni, da kandidat izmed razpisanih
dvopredmetnih študijskih programov izbere poljubna dva, ki skupaj tvorita celoto. Kandidati, ki se prijavijo za
dvopredmetni študijski program 2. stopnje, morajo v prijavi navesti oba izbrana študijska programa.
Študijske povezave dvopredmetnih programov z drugimi fakultetami:
Dvopredmetne študijske programe 2. stopnje Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru je
mogoče vezati z izbranimi pedagoškimi in nepedagoškimi dvopredmetnimi študijskimi programi 2. stopnje
Filozofske fakultete Univerze v Mariboru.
Kandidati, ki se vpisujejo v dvopredmetne študijske programe 2. stopnje, ki jih razpisuje Fakulteta za naravoslovje
in matematiko UM v vezavi s Filozofsko fakulteto UM, morajo na obeh izbranih dvopredmetnih študijskih
programih 2. stopnje izpolnjevati pogoje, ki so predpisani za vpis v prvi letnik. Vezave so možne z
dvopredmetnimi pedagoškimi študijskimi programi 2. stopnje: Madžarski jezik s književnostjo, Nemščina kot tuj
jezik, Slovenski jezik in književnost, Poučevanje angleščine, Geografija, ki jih razpisuje Filozofska fakulteta
Univerze v Mariboru (glej razpis FF UM). Vezave so možne z dvopredmetnimi nepedagoškimi študijskimi programi
2. stopnje: Filozofija, Geografija, Slovenski jezik in književnost, Umetnostna zgodovina, ki jih razpisuje Filozofska
fakulteta Univerze v Mariboru (glej razpis FF UM).

Matična fakulteta kandidatov, ki se bodo prijavili na vezavo dvopredmetnih študijskih programov Fakultete za
naravoslovje in matematiko UM in Filozofske fakultete UM, bo Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM. V
primeru, da kandidat želi kot matično fakulteto Filozofsko fakulteto UM, lahko to spremeni ob vpisu.
Pogoji za vpis:
1.

BIOLOGIJA IN EKOLOGIJA Z NARAVOVARSTVOM

V študijski program 2. stopnje BIOLOGIJA IN EKOLOGIJA Z NARAVOVARSTVOM se lahko vpiše, kdor je zaključil:
 Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: biologija (4211), ekologija (4221), ohranjanje
narave (8521), biodiverziteta (4219).
 Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: biologija (4211, samo izobraževalna biologija),
izobraževanje učiteljev posameznih predmetov (1450, samo biologija), kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo
(6200), poljedelstvo in živinoreja (6210), gozdarstvo in lov (6230), biologija in biokemija (4210, samo
mikrobiologija, bioinformatika), biokemija (4212), varstvo okolja (8500), če je pred vpisom v študijski
program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 20 ECTS, ki jih kandidat
lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih
izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Botanika (5 ECTS), Zoologija (5
ECTS), Ekologija (5 ECTS) ter Biokemija z osnovami mikrobiologije in genetike (5 ECTS).
 Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: biologija (4211),
ekologija (4221). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se
vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z
akreditiranim študijskim programom.
 Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: okoljske in
okoljevarstvene vede (4220), kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo (6200), poljedelstvo in živinoreja (6210),
gozdarstvo in lov (6230), izobraževanje učiteljev naravoslovno-matematičnih predmetov (1451, samo
biologija), izobraževanje učiteljev posameznih predmetov (1450, samo biologija). Takemu kandidatu se
znotraj študijskega programa prizna od 10 do 60 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik
študija.
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Biologija in ekologija z naravovarstvom se upošteva
uspeh pri študiju prve stopnje:
–
Povprečna ocena: 100 %.
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Biologija in ekologija z naravovarstvom omogočen
prehod kandidatom, vpisanim na študijske programe z naslednjih področij: biologija, ekologija, naravovarstvo,
varstvena biologija, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za
priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na
obvezne predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno
priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem
programu.
Način študija: redni
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 30
Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode: 2

2.

FIZIKA

V študijski program 2. stopnje FIZIKA se lahko vpiše, kdor je zaključil:
–
Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: fizika (4400), fizika in astronomija (441, tudi
izobraževalna fizika), meteorologija (4433), biofizika (4213).
 Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: tehnika (52), kemija (442), geofizikalne vede
(4430), geologija (4431), geografija (naravna in geofizikalna) (4432), mineralogija (4434), paleontologija
(4435), seizmologija in vulkanologija (4436), geofizikalne vede (drugo) (4439), gradbeništvo (582), če je pred
vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 15 ECTS, ki














jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem
diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Moderna fizika
(8 ECTS), Modeliranje sistemske dinamike (7 ECTS).
Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: biologija in biokemija (4210), biologija (4211),
biokemija (4212), farmakologija (4214), toksikologija (4215), biologija in biokemija (drugo) (4219), okoljske in
okoljevarstvene vede (4220), ekologija (4221), okoljske in okoljevarstvene vede (drugo) (4229), matematika
in statistika (46), računalništvo (48), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti,
bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 41 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji,
v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program.
Opraviti mora naslednje obveznosti: Mehanika (7 ECTS), Termodinamika (5 ECTS), Elektromagnetizem (7
ECTS), Nihanje in valovanje (7 ECTS), Moderna fizika (8 ECTS), Modeliranje sistemske dinamike (7 ECTS).
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: fizika
(4400), fizika in astronomija (441), meteorologija (4433), biofizika (4213).
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: tehnika (52),
kemija (442), geofizikalne vede (4430), geologija (4431), geografija (naravna in geofizikalna) (4432),
mineralogija (4434), paleontologija (4435), seizmologija in vulkanologija (4436), geofizikalne vede (drugo)
(4439), gradbeništvo (582), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za
nadaljevanje študija v obsegu 15 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih
za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora
naslednje obveznosti: Moderna fizika (8 ECTS), Modeliranje sistemske dinamike (7 ECTS).
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: biologija in
biokemija (4210), biologija (4211), biokemija (4212), farmakologija (4214), toksikologija (4215), biologija in
biokemija (drugo) (4219), okoljske in okoljevarstvene vede (4220), ekologija (4221), okoljske in
okoljevarstvene vede (drugo) (4229), matematika in statistika (46), računalništvo (48), če je pred vpisom v
študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 41 ECTS, ki jih
kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem
diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Mehanika (7
ECTS), Termodinamika (5 ECTS), Elektromagnetizem (7 ECTS), Nihanje in valovanje (7 ECTS), Moderna fizika
(8 ECTS), Modeliranje sistemske dinamike (7 ECTS).
Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: izobraževanje
učiteljev posameznih predmetov (1450, samo fizika), fizika (4400), fizika in astronomija (441), meteorologija
(4433), biofizika (4213). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta
pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z
akreditiranim študijskim programom.
Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: izobraževanje
učiteljev naravoslovno-matematičnih predmetov (1451, samo fizika), izobraževanje učiteljev posameznih
predmetov (1450, samo fizika). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 10
ECTS.
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev
specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: fizika (4400), fizika in astronomija
(441), meteorologija (4433), biofizika (4213). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna
praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za
prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.

Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Fizika se upošteva uspeh pri študiju prve stopnje:
–
Povprečna ocena 100 %.
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Fizika omogočen prehod kandidatom, vpisanim na
študijske programe z naslednjih področij: fizika, izobraževalna oz. pedagoška fizika, fizika in astronomija,
meteorologija, biofizika, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za
priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na
obvezne predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno
priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem
programu.
Način študija: redni
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 15

Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode: 2

3.

MATEMATIKA

V študijski program 2. stopnje MATEMATIKA se lahko vpiše, kdor je zaključil:
 Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: matematika (4610).
 Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: matematika (4610, samo izobraževalna
matematika), izobraževanje učiteljev posameznih predmetov (1450, samo matematika), če je pred vpisom v
študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 23 ECTS, ki jih
kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem
diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Algebra (8 ECTS),
Diskretna matematika I (7 ECTS), Numerične metode in simbolno računanje (8 ECTS).
 Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: matematika (4610, samo praktična
matematika), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje
študija v obsegu 24 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za
izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora
naslednje obveznosti: Algebra (8 ECTS), Ravninska in prostorska geometrija (7 ECTS), Analiza III (9 ECTS).
 Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: vede o živi naravi (42), fizikalne in kemijske vede
(44), računalniške vede (481), tehnika (52), ekonomija (314), če je pred vpisom v študijski program opravil
študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 55 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med
študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred
vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Analiza II (8 ECTS), Algebra (8 ECTS),
Diskretna matematika I (7 ECTS), Analiza III (9 ECTS), Analiza IV (8 ECTS), Algoritmi (7 ECTS), Verjetnost (8
ECTS).
 Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: matematika (4610).
Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik
študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim
programom.
 Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: izobraževanje
učiteljev naravoslovno-matematičnih predmetov (1451, samo matematika, računalništvo z matematiko),
izobraževanje učiteljev posameznih predmetov (1450, samo matematika). Takemu kandidatu se znotraj
študijskega programa prizna med 10 do 60 ECTS.
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Matematika se upošteva uspeh pri študiju prve stopnje:
–
Povprečna ocena: 100 %.
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Matematika omogočen prehod kandidatom, vpisanim na
študijske programe z naslednjih področij: matematika, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih
kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega
programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno
priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem
programu.
Način študija: redni
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 30
Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode: 2

4.

IZOBRAŽEVALNA MATEMATIKA

V enopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje IZOBRAŽEVALNA MATEMATIKA se lahko vpiše, kdor je
zaključil:
 Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: matematika (4610).
 Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: matematika (4610, samo izobraževalna
matematika), izobraževanje učiteljev posameznih predmetov (1450, samo matematika), če je pred vpisom v







študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 23 ECTS, ki jih
kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem
diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Algebra (8 ECTS),
Diskretna matematika I (7 ECTS), Numerične metode in simbolno računanje (8 ECTS).
Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: matematika (4610, samo praktična
matematika), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje
študija v obsegu 24 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za
izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora
naslednje obveznosti: Algebra (8 ECTS), Ravninska in prostorska geometrija (7 ECTS), Analiza III (9 ECTS).
Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: matematika (4610).
Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik
študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim
programom.
Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: izobraževanje
učiteljev naravoslovno-matematičnih predmetov (1451, samo matematika), izobraževanje učiteljev
posameznih predmetov (1450, samo matematika). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa
prizna med 30 do 60 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.

Pri izbiri kandidatov za vpis v enopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje Izobraževalna matematika se
upošteva uspeh pri študiju prve stopnje:
–
Povprečna ocena 100 %.

Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na enopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje Izobraževalna matematika
omogočen prehod kandidatom, vpisanim na študijske programe z naslednjih področij: matematika poljubne
smeri, ki zadoščajo pogojem za običajni vpis v ta študijski program in ki ob zaključku študija zagotavljajo
pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz
prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno
priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem
programu. Za uspešno zaključen študij morajo s področja pedagoško-psihološko-didaktičnih vsebin pridobiti
najmanj 60 ECTS.
Način študija: redni
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 15
Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode: 2

5.

IZOBRAŽEVALNA TEHNIKA

V enopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje IZOBRAŽEVALNA TEHNIKA se lahko vpiše, kdor je
zaključil:
 Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: tehnika (52, tudi izobraževalna tehnika).
 Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: fizika in astronomija (441), kemija (442),
matematika (461), računalniške vede (481), uporabno računalništvo (482), lesarska, papirniška, plastična,
steklarska in podobna tehnologija (543), gradbeništvo (582), ekonomija (314), izobraževanje učiteljev
razrednega pouka (1441), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za
nadaljevanje študija v obsegu 24 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih
za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora
naslednje obveznosti: Gradiva in tehnologije (6 ECTS), Tehniško risanje (6 ECTS), Strojni elementi (6 ECTS),
Elektrotehnika (6 ECTS).
 Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: tehnika
(52).
 Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: fizika (440),
matematika (461), računalniške vede (481), uporabno računalništvo (482), gradbeništvo (582), lesarska,
papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (543), če je pred vpisom v študijski program opravil









študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 24 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med
študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred
vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Gradiva in tehnologije (6 ECTS), Tehniško
risanje (6 ECTS), Strojni elementi (6 ECTS), Elektrotehnika (6 ECTS).
Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: izobraževanje
učiteljev naravoslovno-matematičnih predmetov (1451, samo proizvodno-tehnična vzgoja), izobraževanje
učiteljev posameznih predmetov (1450, samo tehnika) . Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa
prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje
pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: izobraževanje
učiteljev naravoslovno-matematičnih predmetov (1451, samo biologija, fizika, kemija, matematika,
računalništvo, računalništvo z matematiko), izobraževanje učiteljev posameznih predmetov (1450, samo
biologija, fizika, kemija, matematika, računalništvo). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa
prizna 30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: tehnika (52), fizika
(440), kemija (442), matematika (461), računalniške vede (481), uporabno računalništvo (482), ekonomija
(314), gradbeništvo (582), arhitektura in urbanizem (581), lesarska, papirniška, plastična, steklarska in
podobna tehnologija (543). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 10 ECTS.
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev
specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: tehnika (52). Takemu kandidatu se
znotraj študijskega programa prizna 10 ECTS.

Pri izbiri kandidatov za vpis v enopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje Izobraževalna tehnika se
upošteva uspeh pri študiju prve stopnje:
–
Povprečna ocena 100 %.
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na enopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje Izobraževalna tehnika
omogočen prehod kandidatom, vpisanim na študijske programe z naslednjih področij: naravoslovne, tehnične in
sorodne vede, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje
pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne
predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno
priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem
programu. Za uspešno zaključen študij morajo s področja pedagoško-psihološko-didaktičnih vsebin pridobiti
najmanj 60 ECTS.
Način študija: izredni
Študijski program se bo izvajal, če ga bo vpisalo najmanj pet (5) študentov.
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 10 (izredno)
Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode: 2 (izredno)

6.

IZOBRAŽEVALNA BIOLOGIJA

V dvopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje IZOBRAŽEVALNA BIOLOGIJA se lahko vpiše, kdor je
zaključil:
 Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: biologija (4211, samo izobraževalna
biologija), izobraževanje učiteljev posameznih predmetov (1450, samo biologija).
 Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: izobraževanje
učiteljev naravoslovno-matematičnih predmetov (1451, samo biologija), izobraževanje učiteljev posameznih
predmetov (1450, samo biologija). Takemu kandidatu se znotraj tega študijskega programa prizna praviloma
30 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugem dvopredmetnem študijskem programu, le-ta pa se vpiše v drugi
letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim
programom.

Pri izbiri kandidatov za vpis v dvopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje Izobraževalna biologija se
upošteva uspeh pri študiju prve stopnje:
–
Povprečna ocena: 100 %.
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na dvopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje Izobraževalna biologija
omogočen prehod kandidatom, vpisanim na dvopredmetne študijske programe biologije s poljubnim drugim
predmetom, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje
pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne
predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno
priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem
programu. Za uspešno zaključen študij morajo s področja pedagoško-psihološko-didaktičnih vsebin pridobiti
najmanj 60 ECTS na obeh študijskih programih.
Način študija: redni
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 15
Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode: 2

7.

IZOBRAŽEVALNA FIZIKA

V dvopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje IZOBRAŽEVALNA FIZIKA se lahko vpiše, kdor je zaključil:
 Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: fizika (4411, samo izobraževalna fizika),
izobraževanje učiteljev posameznih predmetov (1450, samo fizika).
 Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: izobraževanje
učiteljev naravoslovno-matematičnih predmetov (1451, samo fizika), izobraževanje učiteljev posameznih
predmetov (1450, samo fizika). Takemu kandidatu se znotraj tega študijskega programa prizna praviloma 30
ECTS ter ustrezno število ECTS na drugem dvopredmetnem študijskem programu, le-ta pa se vpiše v drugi
letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim
programom.
Pri izbiri kandidatov za vpis v dvopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje Izobraževalna fizika se
upošteva uspeh pri študiju prve stopnje:
–
Povprečna ocena 100 %.
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na pedagoški dvopredmetni študijski program 2. stopnje Izobraževalna fizika omogočen
prehod kandidatom, vpisanim na študijske programe z naslednjih področij: fizika, fizika in astronomija,
meteorologija, biofizika, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za
priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na
obvezne predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno
priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem
programu. Za uspešno zaključen študij morajo s področja pedagoško-psihološko-didaktičnih vsebin pridobiti
najmanj 60 ECTS na obeh študijskih programih.
Način študija: redni
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 10
Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode: 2

8.

IZOBRAŽEVALNA KEMIJA

V dvopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje IZOBRAŽEVALNA KEMIJA se lahko vpiše, kdor je zaključil:
 Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: kemija (4420, samo izobraževalna kemija),
izobraževanje učiteljev posameznih predmetov (1450, samo kemija).
 Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: izobraževanje
učiteljev naravoslovno-matematičnih predmetov (1451, samo kemija), izobraževanje učiteljev posameznih
predmetov (1450, samo kemija). Takemu kandidatu se znotraj tega študijskega programa prizna praviloma
30 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugem dvopredmetnem študijskem programu, le-ta pa se vpiše v drugi
letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim
programom.
Pri izbiri kandidatov za vpis v dvopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje Izobraževalna kemija se
upošteva uspeh pri študiju prve stopnje:
–
Povprečna ocena: 100 %.
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na dvopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje Izobraževalna kemija
omogočen prehod kandidatom, vpisanim na dvopredmetne študijske programe kemije s poljubnim drugim
predmetom, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje
pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne
predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno
priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem
programu. Za uspešno zaključen študij morajo s področja pedagoško-psihološko-didaktičnih vsebin pridobiti
najmanj 60 ECTS na obeh študijskih programih.
Način študija: redni
Predvideno število vpisnih mest za 1. vpis v letnik: 15
Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode: 2

9.

IZOBRAŽEVALNA MATEMATIKA

V dvopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje IZOBRAŽEVALNA MATEMATIKA se lahko vpiše, kdor je
zaključil:
–



Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: matematika (4610, samo izobraževalna
matematika), izobraževanje učiteljev posameznih predmetov (1450, samo matematika).
Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: izobraževanje
učiteljev naravoslovno-matematičnih predmetov (1451, samo matematika, računalništvo z matematiko),
izobraževanje učiteljev posameznih predmetov (1450, samo matematika). Takemu kandidatu se znotraj tega
študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugem dvopredmetnem
študijskem programu, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje
za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.

Pri izbiri kandidatov za vpis v dvopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje Izobraževalna matematika se
upošteva uspeh pri študiju prve stopnje:
–
Povprečna ocena: 100 %.
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na dvopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje Izobraževalna matematika
omogočen prehod kandidatom, vpisanim na študijske programe z naslednjih področij: matematika poljubne
smeri, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim
prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete
drugega študijskega programa.

Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno
priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem
programu. Za uspešno zaključen študij morajo s področja pedagoško-psihološko-didaktičnih vsebin pridobiti
najmanj 60 ECTS na obeh študijskih programih.
Način študija: redni
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 15
Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode: 2

10. IZOBRAŽEVALNO RAČUNALNIŠTVO
V dvopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje IZOBRAŽEVALNO RAČUNALNIŠTVO se lahko vpiše, kdor je
zaključil:
 Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: računalniške vede (4810, samo izobraževalno
računalništvo), izobraževanje učiteljev posameznih predmetov (1450, samo računalništvo).
 Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: izobraževanje
učiteljev naravoslovno-matematičnih predmetov (1451, samo računalništvo, računalništvo z matematiko),
izobraževanje učiteljev posameznih predmetov (1450, samo računalništvo). Takemu kandidatu se znotraj
tega študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugem dvopredmetnem
študijskem programu, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje
za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
Pri izbiri kandidatov za vpis v dvopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje Izobraževalno računalništvo se
upošteva uspeh pri študiju prve stopnje:
–
Povprečna ocena: 100 %.
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na dvopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje Izobraževalno računalništvo
omogočen prehod kandidatom, vpisanim na študijske programe z naslednjih področij: računalniške, tehniške in
matematične vede, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za
priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na
obvezne predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno
priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem
programu. Za uspešno zaključen študij morajo s področja pedagoško-psihološko-didaktičnih vsebin pridobiti
najmanj 60 ECTS na obeh študijskih programih.
Način študija: redni
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 15
Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode: 2

11. IZOBRAŽEVALNA TEHNIKA
V dvopredmetni študijski program 2. stopnje IZOBRAŽEVALNA TEHNIKA se lahko vpiše, kdor je zaključil:
 Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: tehnika (5200, samo izobraževalna tehnika),
izobraževanje učiteljev posameznih predmetov (1450, samo tehnika).
 Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: izobraževanje
učiteljev posameznih predmetov (1450, samo proizvodno-tehnična vzgoja, tehnika). Takemu kandidatu se
znotraj tega študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugem
dvopredmetnem študijskem programu, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi
izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
Pri izbiri kandidatov za vpis v dvopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje Izobraževalna tehnika se
upošteva uspeh pri študiju prve stopnje:
–
Povprečna ocena: 100 %.

Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na dvopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje Izobraževalna tehnika
omogočen prehod kandidatom, vpisanim na študijske programe z naslednjih področij: naravoslovne, tehnične in
sorodne vede, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje
pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne
predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno
priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem
programu. Za uspešno zaključen študij morajo s področja pedagoško-psihološko-didaktičnih vsebin pridobiti
najmanj 60 ECTS na obeh študijskih programih.
Način študija: redni
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 15
Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode: 2

ŠTUDIJSKI PROGRAMI TRETJE STOPNJE
Na FNM UM razpisujemo štiri študijske programe 3. stopnje, in sicer:
1.
2.
3.
4.

EKOLOŠKE ZNANOSTI
FIZIKA
MATEMATIKA
TEHNIKA − PODROČJE IZOBRAŽEVANJA

Kraj izvajanja študija: Maribor
Trajanje študija: 3 leta, 180 ECTS
Pogoji za vpis:
1.

EKOLOŠKE ZNANOSTI

V študijski program tretje stopnje EKOLOŠKE ZNANOSTI se lahko vpiše kandidat, ki je zaključil:
− študijski program druge stopnje,
− študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11.6.2004,
− študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11.6.2004, in študijski program za
pridobitev specializacije, pri čemer se kandidatom pred vpisom v študijskem programu določijo dodatne
študijske obveznosti v višini 60 ECTS s področij biologije, ekologije in/oz. ostalih naravoslovnih ter splošnih
predmetov programa,
− študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski
program, ki je ovrednoten s 300 ECTS točkami.
Fakulteta zaradi uspešnosti pri nadaljnjem študiju priporoča univerzitetno predizobrazbo s področij ekologije ali
biologije oziroma naravovarstva, veterine, kmetijstva, gozdarstva ali medicine.
V primeru omejitve vpisa bo Fakulteta skladno z 41. členom ZVIS objavila kriterije ocenjevanja kandidatov, ki
bodo upoštevani pri izboru kandidatov. Ob omejitvi vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis v doktorski študijski
program Ekološke znanosti upošteva uspeh pri študiju druge stopnje (povprečna ocena 20 %, ocena magistrskega
dela 40 %) ter uspeh pri izbirnem izpitu (40 %), določenem s študijskim programom študenta. Izbirni predmet se
določi iz bazičnih bioloških in ekoloških vsebin, katerih poznavanje je nujno potrebno za uspešen doktorski študij,
glede na predznanje kandidata.
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po Merilih za prehode se lahko v študijski program 3. stopnje Ekološke znanosti vpišejo študenti študijskih
programov 3. stopnje, s področja biologije, ekologije, naravovarstva, geografije, biotehniških ved (veterina,
kmetijstvo, gozdarstvo) in iz medicine, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in ki
se jim lahko po kriterijih za priznavanje kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih
obveznosti (ECTS točk) iz prvega študijskega programa. Pristojna komisija članice študentom določi manjkajoče
obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
V skladu s 5. členom Meril za prehode so možni tudi prehodi iz nebolonjskih študijskih programov v bolonjske
študijske programe:
 študijski program za pridobitev magisterija znanosti, sprejet pred 11. 6. 2004, in se mu ob vpisu prizna glede
na stopnjo skladnosti zaključenega programa s študijskim programom 3. stopnje »Ekološke znanosti«
najmanj 60 ECTS točk,
 univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije in se
mu ob vpisu prizna najmanj 60 ECTS točk.
Način izvajanja študija: izredni
Študijski program se bo izvajal, če ga bo vpisal vsaj en (1) študent.
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 6
Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode: 2. letnik: 2, 3. letnik 2.

Podrobnejše informacije o podiplomskem študiju dobijo kandidati na naslovu:
doc. dr. Nina Šajna
Telefon: 02 2293 705
Elektronski naslov: nina.sajna@uni-mb.si

2.

FIZIKA

V študijski program tretje stopnje FIZIKA se lahko vpiše kandidat, ki je zaključil:
− študijski program 2. stopnje,
− študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004,
− študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za
pridobitev specializacije. Kandidati morajo pred vpisom opraviti naslednje študijske obveznosti v skupnem
obsegu 35 ECTS točk: Statistična termodinamika (8 ECTS), Modelska fizika (10 ECTS), Fizika kompleksnih
sistemov (7 ECTS) in Uvod v znanstveno raziskovalno delo (10 ECTS),
− študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski
program, ki je ovrednoten s 300 ECTS točkami.
Fakulteta zaradi uspešnosti pri raziskovalnem delu posebej priporoča univerzitetno predizobrazbo s področja
fizike, ali pa vsaj znanja na nivoju te univerzitetne izobrazbe.
V primeru omejitve vpisa bo Fakulteta skladno z 41. členom ZVIS objavila kriterije ocenjevanja kandidatov, ki
bodo upoštevani pri izboru kandidatov. Ob omejitvi vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis v doktorski študijski
program Fizika upošteva povprečna ocena pri predhodnem študiju (delež 1/4), ocena magistrskega dela (delež
1/4) ter uspeh pri izbirnem izpitu Pregled klasične in moderne fizike (delež 1/2).
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po Merilih za prehode se lahko v študijski program 3. stopnje Fizika vpišejo študenti študijskih programov 3.
stopnje s področja fizikalnih, naravoslovno-matematičnih in tehniških ved, ki ob zaključku študija zagotavljajo
pridobitev primerljivih kompetenc in ki se jim lahko po kriterijih za priznavanje kot obvezne predmete v tem
programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS točk) iz prvega študijskega programa. Pristojna komisija
članice študentom določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
V skladu s 5. členom Meril za prehode so možni tudi prehodi iz nebolonjskih študijskih programov v bolonjske
študijske programe:
 študijski program za pridobitev magisterija znanosti, sprejet pred 11. 6. 2004, in se mu ob vpisu prizna 60
ECTS,
 univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije in se
mu ob vpisu prizna 60 ECTS točk.
Način izvajanja študija: izredni
Študijski program se bo izvajal, če ga bo vpisal vsaj en (1) študent.
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 6
Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode: 2. letnik: 2, 3. letnik: 2.
Podrobnejše informacije o podiplomskem študiju dobijo kandidati na naslovu:
doc. dr. Aleš Fajmut
Telefon: 02 2293 895
Elektronski naslov: ales.fajmut@uni-mb.si
ali
red. prof. dr. Samo Kralj
Telefon: 02 2293 897
Elektronski naslov: samo.kralj@uni-mb.si

3.

MATEMATIKA

V študijski program tretje stopnje MATEMATIKA se lahko vpišejo kandidati, ki imajo zaključen študij po enem od
naslednjih študijskih programov:
− študijski program druge stopnje;
− študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11.6.2004;
− študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11.6.2004, in študijski program za
pridobitev specializacije, pri čemer se kandidatom pred vpisom v dani študijski program na predlog Oddelka
za matematiko in računalništvo individualno določijo dodatne študijske obveznosti v višini 45 ECTS; to so
izpiti iz ožjih področij matematične analize, algebre, diskretne matematike, geometrije, topologije,
verjetnosti in statistike;
− študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski
program, ki je ovrednoten s 300 ECTS točkami.
Za uspešnejši študij po pričujočem programu se priporoča univerzitetno predizobrazbo s področja matematike
ali naravoslovja.
V primeru omejitve vpisa bo Fakulteta skladno z 41. členom ZVIS objavila kriterije ocenjevanja kandidatov, ki
bodo upoštevani pri izboru kandidatov. Ob omejitvi vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis v doktorski študijski
program Matematika upošteva uspeh pri drugostopenjskem študiju:
− povprečna ocena 20 %,
− ocena magistrskega dela 40 % ter
− uspeh na izbirnem izpitu, določenem na podlagi študijskega programa študenta, 40 %.
Gradivo za izbirni izpit temelji na osnovnih matematičnih vsebinah, katerih poznavanje je nujno potrebno za
uspešen doktorski študij po danem študijskem programu.
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po Merilih za prehode se lahko v študijski program 3. stopnje Matematika vpišejo študenti študijskih programov
3. stopnje s področja matematike, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in ki se
jim lahko po kriterijih za priznavanje kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih
obveznosti (ECTS točk) iz prvega študijskega programa. Pristojna komisija članice študentom določi manjkajoče
obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
V skladu s 5. členom Meril za prehode so možni tudi prehodi iz nebolonjskih študijskih programov v bolonjske
študijske programe:
 je zaključil študijski program za pridobitev magisterija znanosti, sprejet pred 11. 6. 2004, in se mu ob vpisu
prizna glede na stopnjo skladnosti zaključenega programa s študijskim programom 3. stopnje Matematika
najmanj 60 ECTS točk,
 ali pa je zaključil univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev
specializacije ter se mu ob vpisu prizna vsaj 60 ECTS točk.
Način izvajanja študija: izredni
Študijski program se bo izvajal, če ga bo vpisal vsaj en (1) študent.
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 6
Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode: 2. letnik: 2, 3. letnik: 2.
Podrobnejše informacije o podiplomskem študiju dobijo kandidati na naslovu:
red. prof. dr. Dušan Pagon
Telefon: 02 2355 602
Elektronski naslov: dusan.pagon@uni-mb.si

4.

TEHNIKA − PODROČJE IZOBRAŽEVANJA

V študijski program tretje stopnje TEHNIKA - PODROČJE IZOBRAŽEVANJA se lahko vpišejo kandidati, ki so končali:
− študijski program druge stopnje;
− študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11.6.2004;

−

−

študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11.6.2004, in študijski program za
pridobitev specializacije, pri čemer se kandidatom pred vpisom v študijski program določijo dodatne
študijske obveznosti v višini 60 ECTS; dodatne študijske obveznosti določi Oddelek za tehniko glede na smer
zaključenega študijskega programa za pridobitev visoke strokovne izobrazbe oziroma glede na smer
specializacije;
študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski
program, ki je ovrednoten s 300 ECTS točkami.

V primeru omejitve vpisa bo Fakulteta skladno z 41. členom ZVIS objavila kriterije ocenjevanja kandidatov, ki
bodo upoštevani pri izboru kandidatov. Ob omejitvi vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis v doktorski študijski
program Tehnika - področje izobraževanja upošteva uspeh pri študiju druge stopnje (povprečna ocena 30 %,
ocena magistrskega dela 30 %) ter uspeh pri izbirnem izpitu (40 %), določenem s študijskim programom študenta.
Izbirni predmet se določi iz bazičnih tehničnih in pedagoških vsebin, katerih poznavanje je nujno potrebno za
uspešen doktorski študij.
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po Merilih za prehode se lahko v študijski program 3. stopnje Tehnika - področje izobraževanja vpišejo študenti
študijskih programov 3. stopnje, s področja naravoslovnih, tehniških, ekonomskih, okoljskih, družboslovnih in
humanističnih ved, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in ki se jim lahko po
kriterijih za priznavanje kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS
točk) iz prvega študijskega programa. Pristojna komisija članice študentom določi manjkajoče obveznosti, ki jih
morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
V skladu s 5. členom Meril za prehode so možni tudi prehodi iz nebolonjskih študijskih programov v bolonjske
študijske programe:
 študijski program za pridobitev magisterija znanosti, sprejet pred 11. 6. 2004, in se mu ob vpisu prizna
glede na stopnjo skladnosti zaključenega programa s študijskim programom 3. stopnje Tehnika področje izobraževanja najmanj 60 ECTS točk;
 univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije
in se mu ob vpisu prizna najmanj 60 ECTS točk.
Način izvajanja študija: izredni
Študijski program se bo izvajal, če ga bo vpisal vsaj en (1) študent.
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 5
Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode: 2. letnik: 2, 3. letnik: 2.
Podrobnejše informacije o podiplomskem študiju dobijo kandidati na naslovu:
red. prof. dr. Srečko Glodež
Telefon: 02 2293 752 ali 041 456 854
Elektronski naslov: srecko.glodez@uni-mb.si

Kidričeva cesta 55a
4000 Kranj, Slovenija
UNIVERZA V MARIBORU
FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE
Kidričeva cesta 55 a, 4000 Kranj
Telefon: 04 23 74 200, telefaks: 04 23 74 299
Kontaktni osebi: Romana Lesjak (magistrski študij), Mojca Zadnikar (doktorski študij)
http://www.fov.uni-mb.si
ŠTUDIJSKI PROGRAMI 2. STOPNJE:
1. ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT KADROVSKIH IN IZOBRAŽEVALNIH SISTEMOV
2. ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT POSLOVNIH IN DELOVNIH SISTEMOV
3. ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT INFORMACIJSKIH SISTEMOV
4. MANAGEMENT V ZDRAVSTVU IN SOCIALNEM VARSTVU (V SODELOVANJU S FZV UM)
Kraj izvajanja rednega in izrednega študija: Kranj (na sedežu fakultete).
Trajanje študija: 2 leti, 120 ECTS
1.

ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT KADROVSKIH IN IZOBRAŽEVALNIH SISTEMOV

Pogoji za vpis:
V študijski program 2. stopnje ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT KADROVSKIH IN IZOBRAŽEVALNIH SISTEMOV se lahko
vpiše, kdor je zaključil:
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: 14-izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev,
22-humanistika, 31-družbene vede, 32-novinarstvo in obveščanje, 34-poslovne in upravne vede, 38-pravne vede,
40-naravoslovje, matematika in računalništvo, 42-vede o živi naravi, 44-fizikalne in kemijske vede, 46-matematika
in statistika, 48-računalništvo, 52-tehnika, 54-proizvodne tehnologije, 58–arhitektura, urbanizem in gradbeništvo,
72– zdravstvo, 76-socialno delo, 81-osebne storitve, 84–transportne storitve, 85-varstvo okolja, 86-varovanje.
2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: 21-umetnost, 62-kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, 64veterinarstvo, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v
obsegu 13 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov
pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Management kadrovskih virov 7 ECTS ter
Organizacija izobraževanja 6 ECTS.
3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, z ustreznih strokovnih področij: 14-izobraževalne
vede in izobraževanje učiteljev, 22-humanistika, 31-družbene vede, 32-novinarstvo in obveščanje, 34-poslovne in
upravne vede, 38-pravne vede, 40-naravoslovje, matematika in računalništvo, 42-vede o živi naravi, 44-fizikalne in
kemijske vede, 46-matematika in statistika, 48-računalništvo, 52-tehnika, 54-proizvodne tehnologije, 58–
arhitektura, urbanizem in gradbeništvo, 72–zdravstvo, 76-socialno delo, 81-osebne storitve, 84–transportne
storitve, 85-varstvo okolja, 86-varovanje.
4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, z drugih strokovnih področij: 21-umetnost, 62kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, 64-veterinarstvo, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske
obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 13 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi
stopnji oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje
obveznosti: Management kadrovskih virov 7 ECTS ter Organizacija izobraževanja 6 ECTS.
5. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, z ustreznih strokovnih področij: 14-izobraževalne vede in
izobraževanje učiteljev, 22-humanistika, 31-družbene vede, 32-novinarstvo in obveščanje, 34-poslovne in upravne
vede, 38-pravne vede, 40-naravoslovje, matematika in računalništvo, 42-vede o živi naravi, 44-fizikalne in kemijske
vede, 46-matematika in statistika, 48-računalništvo, 52-tehnika, 54-proizvodne tehnologije, 58–arhitektura,
urbanizem in gradbeništvo, 72–zdravstvo, 76-socialno delo, 81-osebne storitve, 84–transportne storitve, 85varstvo okolja, 86-varovanje. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa
se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim
študijskim programom.

6.

7.

8.

Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, z drugih strokovnih področij: 21-umetnost, 62-kmetijstvo,
gozdarstvo, ribištvo, 64-veterinarstvo. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 53 ECTS, le-ta pa
se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11.6.2004, z ustreznih strokovnih področij: 14-izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev, 22humanistika, 31-družbene vede, 32-novinarstvo in obveščanje, 34-poslovne in upravne vede, 38-pravne vede, 40naravoslovje, matematika in računalništvo, 42-vede o živi naravi, 44-fizikalne in kemijske vede, 46-matematika in
statistika, 48-računalništvo, 52-tehnika, 54-proizvodne tehnologije, 58 –arhitektura, urbanizem in gradbeništvo,
72–zdravstvo, 76-socialno delo, 81-osebne storitve, 84–transportne storitve, 85-varstvo okolja, 86-varovanje.
Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik
študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11.6.2004, z drugih strokovnih področij: 21-umetnost, 62-kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, 64veterinarstvo. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 53 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v
ustrezni letnik študija.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT KADROVSKIH IN
IZOBRAŽEVALNIH SISTEMOV se upošteva uspeh pri študiju prve stopnje:
–
Povprečna ocena: 80 %
–
Ocena diplomskega dela: 20 %
Če diplomsko delo ni del predhodnega študija se 100 % upošteva povprečna ocena študija.
Način študija: redni, izredni
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 35 (redno), 20 (izredno).
Minimalno število študentov za izvedbo izrednega študija je 12.
Način izvedbe predavanj izbirnih predmetov za redni študij ter obveznih in izbirnih predmetov za izredni študij:
PREDAVANJA se izvedejo za 12 ali več študentov.
KONZULTACIJE se izvedejo za 6 do 11 študentov.
Predmet SE NE IZVAJA za 5 ali manj študentov.
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT KADROVSKIH IN
IZOBRAŽEVALNIH SISTEMOV omogočen prehod kandidatom, vpisanim na študijske programe: Organizacija in management
poslovnih in delovnih sistemov ter Organizacija in management informacijskih sistemov, ki ob zaključku študija
zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS
iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo,
ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu.
Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
V primeru omejitve se upošteva povprečje ocen na prvem študijskem programu.
Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode: 10 (izredno).

2.

ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT POSLOVNIH IN DELOVNIH SISTEMOV

Pogoji za vpis:
V študijski program 2. stopnje ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT POSLOVNIH IN DELOVNIH SISTEMOV se lahko vpiše, kdor
je zaključil:
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: 14-izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev,
22-humanistika, 31-družbene vede, 32-novinarstvo in obveščanje, 34-poslovne in upravne vede, 38-pravne vede,
40-naravoslovje, matematika in računalništvo, 42-vede o živi naravi, 44-fizikalne in kemijske vede, 46-matematika
in statistika, 48-računalništvo, 52-tehnika, 54-proizvodne tehnologije, 58–arhitektura, urbanizem in gradbeništvo,
72– zdravstvo, 76-socialno delo, 81-osebne storitve, 84–transportne storitve, 85-varstvo okolja, 86-varovanje.
2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: 21-umetnost, 62-kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, 64veterinarstvo, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija
v obsegu 14 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji oz. z opravljanjem diferencialnih
izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Organizacija poslovnih procesov 7
ECTS ter Predvidevanje, planiranje in operativno vodenje poslovanja 7 ECTS.
3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, z ustreznih strokovnih področij: 14-izobraževalne
vede in izobraževanje učiteljev, 22-humanistika, 31-družbene vede, 32-novinarstvo in obveščanje, 34-poslovne in
upravne vede, 38-pravne vede, 40-naravoslovje, matematika in računalništvo, 42-vede o živi naravi, 44-fizikalne in
kemijske vede, 46-matematika in statistika, 48-računalništvo, 52-tehnika, 54-proizvodne tehnologije, 58–
arhitektura, urbanizem in gradbeništvo, 72–zdravstvo, 76-socialno delo, 81-osebne storitve, 84–transportne
storitve, 85-varstvo okolja, 86-varovanje.
4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, z drugih strokovnih področij: 21-umetnost, 62kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, 64-veterinarstvo, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske
obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 14 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi
stopnji oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje
obveznosti: Organizacija poslovnih procesov 7 ECTS ter Predvidevanje, planiranje in operativno vodenje
poslovanja 7 ECTS.
5. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, z ustreznih strokovnih področij: 14-izobraževalne vede in
izobraževanje učiteljev, 22-humanistika, 31-družbene vede, 32-novinarstvo in obveščanje, 34-poslovne in upravne
vede, 38-pravne vede, 40-naravoslovje, matematika in računalništvo, 42-vede o živi naravi, 44-fizikalne in
kemijske vede, 46-matematika in statistika, 48-računalništvo, 52-tehnika, 54-proizvodne tehnologije, 58–
arhitektura, urbanizem in gradbeništvo, 72–zdravstvo, 76-socialno delo, 81-osebne storitve, 84–transportne
storitve, 85-varstvo okolja, 86-varovanje. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60
ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z
akreditiranim študijskim programom.
6. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, z drugih strokovnih področij: 21-umetnost, 62-kmetijstvo,
gozdarstvo, ribištvo, 64-veterinarstvo. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 53 ECTS, le-ta pa
se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
7. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11.6.2004, z ustreznih strokovnih področij: 14-izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev, 22humanistika, 31-družbene vede, 32-novinarstvo in obveščanje, 34-poslovne in upravne vede, 38-pravne vede, 40naravoslovje, matematika in računalništvo, 42-vede o živi naravi, 44-fizikalne in kemijske vede, 46-matematika in
statistika, 48-računalništvo, 52-tehnika, 54-proizvodne tehnologije, 58 –arhitektura, urbanizem in gradbeništvo,
72–zdravstvo, 76-socialno delo, 81-osebne storitve, 84–transportne storitve, 85-varstvo okolja, 86-varovanje.
Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik
študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
8. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11.6.2004, z drugih strokovnih področij: 21-umetnost, 62-kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, 64veterinarstvo. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 53 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v
ustrezni letnik študija.
Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT POSLOVNIH IN DELOVNIH
SISTEMOV (ime študijskega programa) se upošteva uspeh pri študiju prve stopnje:
–
Povprečna ocena: 80 %
–
Ocena diplomskega dela: 20 %
Če diplomsko delo ni del predhodnega študija se 100 % upošteva povprečna ocena študija,
Način študija: redni, izredni

Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 35 (redno), 20 (izredno).
Minimalno število študentov za izvedbo izrednega študija je 12.
Način izvedbe predavanj izbirnih predmetov za redni študij ter obveznih in izbirnih predmetov za izredni študij:
PREDAVANJA se izvedejo za 12 ali več študentov.
KONZULTACIJE se izvedejo za 6 do 11 študentov.
Predmet SE NE IZVAJA za 5 ali manj študentov.
V študijskem letu 2014/15 drugega letnika na izrednem študiju ne bomo izvajali. Kandidati, ki bi se na izredni študij radi
prijavili pod točko 5–8 in se s postopkom priznavanja skladno z vpisnimi pogoji vpišejo v drugi letnik, se lahko pridružijo
študentom drugega letnika na rednem študiju, in sicer ob predpostavki, da lahko svoj čas za študij prilagodijo naravi
rednega študija (opravljanje študijskih obveznosti tudi v dopoldanskem času). Ne glede na navedeno pa morajo taki
kandidati skladno s splošnimi določili razpisa za vpis v podiplomske študijske programe v študijskem letu 2014/15 plačati
šolnino.
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT POSLOVNIH IN DELOVNIH
SISTEMOV omogočen prehod kandidatom, vpisanim na študijske programe: Organizacija in management kadrovskih in
izobraževalnih sistemov ter Organizacija in management informacijskih sistemov, ki ob zaključku študija zagotavljajo
pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega
študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo,
ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu.
Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
V primeru omejitve se upošteva povprečje ocen na prvem študijskem programu.
Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode: 5 (redni)

3.

ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT INFORMACIJSKIH SISTEMOV

Pogoji za vpis:
V študijski program 2. stopnje ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT INFORMACIJSKIH SISTEMOV se lahko vpiše, kdor je
zaključil:
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: 14-izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev,
22-humanistika, 31-družbene vede, 32-novinarstvo in obveščanje, 34-poslovne in upravne vede, 38-pravne vede,
40-naravoslovje, matematika in računalništvo, 42-vede o živi naravi, 44-fizikalne in kemijske vede, 46-matematika
in statistika, 48-računalništvo, 52-tehnika, 54-proizvodne tehnologije, 58–arhitektura, urbanizem in gradbeništvo,
72– zdravstvo, 76-socialno delo, 81-osebne storitve, 84–transportne storitve, 85-varstvo okolja, 86-varovanje.
2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: 21-umetnost, 62-kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, 64veterinarstvo, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija
v obsegu 13 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji oz. z opravljanjem diferencialnih
izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Projektiranje organizacijskih
sistemov 6 ECTS ter Baze podatkov 7 ECTS.
3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, z ustreznih strokovnih področij: 14-izobraževalne
vede in izobraževanje učiteljev, 22-humanistika, 31-družbene vede, 32-novinarstvo in obveščanje, 34-poslovne in
upravne vede, 38-pravne vede, 40-naravoslovje, matematika in računalništvo, 42-vede o živi naravi, 44-fizikalne in
kemijske vede, 46-matematika in statistika, 48-računalništvo, 52-tehnika, 54-proizvodne tehnologije, 58–
arhitektura, urbanizem in gradbeništvo, 72–zdravstvo, 76-socialno delo, 81-osebne storitve, 84–transportne
storitve, 85-varstvo okolja, 86-varovanje.
4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, z drugih strokovnih področij: 21-umetnost, 62kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, 64-veterinarstvo , če je pred vpisom v študijski program opravil študijske
obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 13 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi
stopnji oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje
obveznosti: Projektiranje organizacijskih sistemov 6 ECTS ter Baze podatkov 7 ECTS.

5.

6.

7.

8.

Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, z ustreznih strokovnih področij: 14-izobraževalne vede in
izobraževanje učiteljev, 22-humanistika, 31-družbene vede, 32-novinarstvo in obveščanje, 34-poslovne in upravne
vede, 38-pravne vede, 40-naravoslovje, matematika in računalništvo, 42-vede o živi naravi, 44-fizikalne in
kemijske vede, 46-matematika in statistika, 48-računalništvo, 52-tehnika, 54-proizvodne tehnologije, 58–
arhitektura, urbanizem in gradbeništvo, 72–zdravstvo, 76-socialno delo, 81-osebne storitve, 84–transportne
storitve, 85-varstvo okolja, 86-varovanje. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60
ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z
akreditiranim študijskim programom.
Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, z drugih strokovnih področij: 21-umetnost, 62-kmetijstvo,
gozdarstvo, ribištvo, 64-veterinarstvo. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 53 ECTS, le-ta pa
se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11.6.2004, z ustreznih strokovnih področij: 14-izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev, 22humanistika, 31-družbene vede, 32-novinarstvo in obveščanje, 34-poslovne in upravne vede, 38-pravne vede, 40naravoslovje, matematika in računalništvo, 42-vede o živi naravi, 44-fizikalne in kemijske vede, 46-matematika in
statistika, 48-računalništvo, 52-tehnika, 54-proizvodne tehnologije, 58 –arhitektura, urbanizem in gradbeništvo,
72–zdravstvo, 76-socialno delo, 81-osebne storitve, 84–transportne storitve, 85-varstvo okolja, 86-varovanje.
Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik
študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11.6.2004, z drugih strokovnih področij: 21-umetnost, 62-kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, 64veterinarstvo. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 53 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v
ustrezni letnik študija.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT INFORMACIJSKIH SISTEMOV
se upošteva uspeh pri študiju prve stopnje:
–
Povprečna ocena: 80%
–
Ocena diplomskega dela: 20%
Če diplomsko delo ni del predhodnega študija se 100% upošteva povprečna ocena študija.
Način študija: redni, izredni
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 35 (redno), 20 (izredno).
Minimalno število študentov za izvedbo izrednega študija je 12.
Način izvedbe predavanj izbirnih predmetov za redni študij ter obveznih in izbirnih predmetov za izredni študij:
PREDAVANJA se izvedejo za 12 ali več študentov.
KONZULTACIJE se izvedejo za 6 do 11 študentov.
Predmet SE NE IZVAJA za 5 ali manj študentov.
V študijskem letu 2014/15 drugega letnika na izrednem študiju ne bomo izvajali. Kandidati, ki bi se na izredni študij radi
prijavili pod točko 5–8 in se s postopkom priznavanja skladno z vpisnimi pogoji vpišejo v drugi letnik, se lahko pridružijo
študentom drugega letnika na rednem študiju, in sicer ob predpostavki, da lahko svoj čas za študij prilagodijo naravi
rednega študija (opravljanje študijskih obveznosti tudi v dopoldanskem času). Ne glede na navedeno pa morajo taki
kandidati skladno s splošnimi določili razpisa za vpis v podiplomske študijske programe v študijskem letu 2014/15 plačati
šolnino.
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT INFORMACIJSKIH SISTEMOV
omogočen prehod kandidatom, vpisanim na študijske programe: Organizacija in management poslovnih in delovnih
sistemov ter Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov, ki ob zaključku študija zagotavljajo
pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz
prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo,
ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu.
Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

V primeru omejitve se upošteva povprečje ocen na prvem študijskem programu.
Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode: 5 (redni).

4.

MANAGEMENT V ZDRAVSTVU IN SOCIALNEM VARSTVU (V SODELOVANJU S FAKULTETO ZA ZDRAVSTVENE
VEDE UM)

Kontaktni osebi: Romana Lesjak (FOV) 04 23 74 215, Alenka Marsel (FZV) 02 30 04 715
Pogoji za vpis:
V študijski program 2. stopnje MANAGEMENT V ZDRAVSTVU IN SOCIALNEM VARSTVU (V SODELOVANJU S FZV UM) se
lahko vpiše, kdor je zaključil:
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: 31-družbene vede, 32-novinarstvo in obveščanje,
34-poslovne in upravne vede, 38-pravne vede, 48-računalništvo, 52-tehnika, 72–zdravstvo, 76-socialno delo.
2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: 14-izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev, 22humanistika, 21-umetnost, 40-naravoslovje, matematika in računalništvo, 42-vede o živi naravi, 44-fizikalne in
kemijske vede, 46-matematika in statistika, 54-proizvodne tehnologije, 58–arhitektura, urbanizem in gradbeništvo,
62-kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, 64-veterinarstvo, 81-osebne storitve, 84–transportne storitve, 85-varstvo
okolja, 86-varovanje, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje
študija v obsegu 11 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji oz. z opravljanjem diferencialnih
izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Sociologija zdravja in bolezni 5 ECTS
(FZV) ter Organizacijske teorije in osnove managementa 6 ECTS (FOV).
3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, z ustreznih strokovnih področij: 31-družbene
vede, 32-novinarstvo in obveščanje, 34-poslovne in upravne vede, 38-pravne vede, 48-računalništvo, 52-tehnika,
72–zdravstvo, 76-socialno delo.
4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, z drugih strokovnih področij: 14-izobraževalne
vede in izobraževanje učiteljev, 22-humanistika, 21-umetnost, 40-naravoslovje, matematika in računalništvo, 42vede o živi naravi, 44-fizikalne in kemijske vede, 46-matematika in statistika, 54-proizvodne tehnologije, 58–
arhitektura, urbanizem in gradbeništvo 62-kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, 64-veterinarstvo, 81-osebne storitve,
84–transportne storitve, 85-varstvo okolja, 86-varovanje, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske
obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 11 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi
stopnji oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje
obveznosti:
Sociologija zdravja in bolezni 5 ECTS (FZV) ter Organizacijske teorije in osnove managementa 6 ECTS (FOV).
5. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, z ustreznih strokovnih področij: 31-družbene vede, 32novinarstvo in obveščanje, 34-poslovne in upravne vede, 38-pravne vede, 48-računalništvo, 52-tehnika, 72–
zdravstvo, 76-socialno delo. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa
se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim
študijskim programom.
6. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, z drugih strokovnih področij: 14-izobraževalne vede in
izobraževanje učiteljev, 22-humanistika, 21-umetnost, 40-naravoslovje, matematika in računalništvo, 42-vede o
živi naravi, 44-fizikalne in kemijske vede, 46-matematika in statistika, 54-proizvodne tehnologije, 58–arhitektura,
urbanizem in gradbeništvo 62-kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, 64-veterinarstvo, 81-osebne storitve, 84–
transportne storitve, 85-varstvo okolja, 86-varovanje. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna
30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
7. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11.6.2004, z ustreznih strokovnih področij: 31-družbene vede, 32-novinarstvo in obveščanje, 34poslovne in upravne vede, 38-pravne vede, 48-računalništvo, 52-tehnika, 72–zdravstvo, 76-socialno delo. Takemu
kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s
priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
8. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11.6.2004, z drugih strokovnih področij: 14-izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev, 22humanistika, 21-umetnost, 40-naravoslovje, matematika in računalništvo, 42-vede o živi naravi, 44-fizikalne in

kemijske vede, 46-matematika in statistika, 54-proizvodne tehnologije, 58–arhitektura, urbanizem in gradbeništvo
62-kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, 64-veterinarstvo, 81-osebne storitve, 84–transportne storitve, 85-varstvo
okolja, 86-varovanje. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem
vpiše v ustrezni letnik študija.
Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje MANAGEMENT V ZDRAVSTVU IN SOCIALNEM VARSTVU se
upošteva Uspeh pri študiju prve stopnje:
–
Povprečna ocena: 80 %
–
Ocena diplomskega dela: 20 %
Če diplomsko delo ni del predhodnega študija se 100 % upošteva povprečna ocena študija.
Način študija: redni, izredni
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. Letnik: 30 (redno), 40 (izredno).
Minimalno število študentov za izvedbo izrednega študija je 12.
Program bo za kandidate od točke 5 – 8 izveden v Mariboru, na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru.

ŠTUDIJSKI PROGRAMI 3. STOPNJE:
1. ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT KADROVSKIH IN IZOBRAŽEVALNIH SISTEMOV
2. ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT POSLOVNIH IN DELOVNIH SISTEMOV
3. ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT INFORMACIJSKIH SISTEMOV
Kraj izvajanja izrednega študija: Kranj
Trajanje študija: 3 leta, 180 ECTS
Pogoji za vpis:
1.

ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT KADROVSKIH IN IZOBRAŽEVALNIH SISTEMOV

V študijski program 3. stopnje študijskega programa Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov, se
lahko vpiše kandidat, ki je zaključil:
− študijski program 2. stopnje
− študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004
− študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za
pridobitev specializacije. Navedeni kandidati morajo pred vpisom v program opraviti študijske obveznosti v obsegu
33 ECTS iz študijskega programa 2. stopnje. Pred vpisom morajo kandidati opraviti naslednje študijske obveznosti;
opravljen izpit iz naslednjih predmetov: Multivariatna analiza (6 ECTS), Organizacijsko načrtovanje in spremembe
(5 ECTS), Upravljanje in načrtovanje kadrovskih virov (6 ECTS), Management izobraževalnih procesov (6 ECTS),
Delovna zakonodaja v EU (5 ECTS), Managerski informacijski sistem in kadri (5 ECTS).
− študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki
je ovrednoten s 300 ECTS točkami.
Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
V primeru omejitve vpisa, bo izbira kandidatov temeljila na:
− povprečni oceni študija (20 %)
− ocene diplomske ali magistrske naloge (20 %) in
− ocene dosežene pri izbirnem izpitu (60 %) s področja managementa kadrovskih in izobraževalnih sistemov.
Kandidat lahko do 50% ocene pri izbirnem izpitu nadomesti z oceno dosedanjega znanstvenega in strokovnega dela na
področju študijskega programa. Glavna merila za znanstveno delo predstavljajo objave, kot so:
− znanstvena monografija
− samostojni znanstveni sestavek v monografiji
− izvirni ali pregledni znanstveni članki v revijah s faktorjem vpliva (JCR) ali v revijah, indeksiranih v podatkovnih
zbirkah SCI, SSCI ali A&HCI, in revije s področja organizacije iz sekundarnih baz
− objavljeni prispevek v zborniku mednarodne znanstvene konference.
Glavna merila za strokovno delo predstavljajo:
− strokovna monografija
− samostojni strokovni sestavek v monografiji
− objavljeni strokovni prispevki na konferencah
− strokovni članki in/ali recenzenstvo teh člankov
− uredništvo monografije ali revije
− druge oblike dokumentirane strokovne dejavnosti.
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode se v 2. letnik študijskega programa 3. stopnje Organizacija in management kadrovskih in
izobraževalnih sistemov lahko vpiše kandidat, ki je zaključil:
− študijski program za pridobitev magisterija znanosti, sprejet pred 11. 6. 2004, in se mu ob vpisu prizna 60 ECTS
točk,
− študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za
pridobitev specializacije in se mu ob vpisu prizna 60 ECTS točk.
Pri prehodu s študijskih programov 3. stopnje naslednjih študijskih področij na študijski program 3. stopnje Organizacija in
management kadrovskih in izobraževalnih sistemov: naravoslovno-matematične vede (računalniško intenzivne metode in
aplikacije, algoritmi, optimizacije, simulacije), tehniške vede (računalništvo in informatika), družboslovne vede (ekonomija,

upravne in organizacijske vede, pravo), se upoštevajo naslednja merila: izpolnjevanje vpisnih pogojev in zadostno število
razpoložljivih mest. Pri tem se ugotavljajo študijske obveznosti, ki jih je opravil študent in se mu lahko priznajo. Študent
predloži uradni izpis iz dosedanjega študijskega programa in potrdilo o izpolnjenih obveznostih na dosedanjem programu.
Študentu se določijo obveznosti, ki jih mora opraviti, da zaključi doktorski študij v novem programu.
Oseba, ki ni zaključila študija na nebolonjskih študijskih programih za pridobitev magisterija znanosti področij:
naravoslovno-matematične vede (računalniško intenzivne metode in aplikacije, algoritmi, optimizacije, simulacije), tehniške
vede (računalništvo in informatika), družboslovne vede (ekonomija, upravne in organizacijske vede, pravo), lahko na osnovi
sklepa Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve Fakultete za organizacijske vede, prehaja v ustrezni letnik na doktorski
študijski program 3. stopnje Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov Fakultete za organizacijske
vede, za katerega izpolnjuje pogoje; lahko prehaja tudi v višji letnik, v kolikor se mu na prvem programu prizna toliko
opravljenih obveznosti kot je potrebnih za napredovanje v višji letnik na osnovi drugega akreditiranega študijskega
programa ter izpolnjujejo splošne pogoje za vpis v ta študijski program.
Način študija: izredni
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 2
Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode: 6

2.

ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT POSLOVNIH IN DELOVNIH SISTEMOV

V študijski program 3. stopnje študijskega programa Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov, se lahko
vpiše kandidat, ki je zaključil:
− študijski program 2. stopnje
− študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004
− študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za
pridobitev specializacije. Navedeni kandidati morajo pred vpisom v program opraviti študijske obveznosti v
obsegu 33 ECTS iz študijskega programa 2. stopnje. Pred vpisom morajo kandidati opraviti naslednje študijske
obveznosti; opravljen izpit iz naslednjih predmetov: Multivariatna analiza (6 ECTS), Organizacijsko načrtovanje in
spremembe (5 ECTS), Upravljanje procesov (6 ECTS), Informacijska podpora delovnim procesom (6 ECTS),
Kompetence projektnega managementa (5 ECTS), Avtomatizacija proizvodnih procesov (5 ECTS).
− študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki
je ovrednoten s 300 ECTS točkami.
Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
V primeru omejitve vpisa, bo izbira kandidatov temeljila na:
− povprečni oceni študija (20 %)
− ocene diplomske ali magistrske naloge (20 %) in
− ocene dosežene pri izbirnem izpitu (60 %) s področja managementa poslovnih in delovnih sistemov.
Kandidat lahko do 50 % ocene pri izbirnem izpitu nadomesti z oceno dosedanjega znanstvenega in strokovnega dela na
področju študijskega programa. Glavna merila za znanstveno delo predstavljajo objave, kot so:
− znanstvena monografija,
− samostojni znanstveni sestavek v monografiji,
− izvirni ali pregledni znanstveni članki v revijah s faktorjem vpliva (JCR) ali v revijah, indeksiranih v podatkovnih
zbirkah SCI, SSCI ali A&HCI, in revije s področja organizacije iz sekundarnih baz,
− objavljeni prispevek v zborniku mednarodne znanstvene konference.
Glavna merila za strokovno delo predstavljajo:
− strokovna monografija
− samostojni strokovni sestavek v monografiji,
− objavljeni strokovni prispevki na konferencah,
− strokovni članki in/ali recenzenstvo teh člankov,
− uredništvo monografije ali revije,
− druge oblike dokumentirane strokovne dejavnosti.
Merila za prehode med študijskimi programi:

Po merilih za prehode se v 2. letnik študijskega programa 3. stopnje Organizacija in management poslovnih in delovnih
sistemov lahko vpiše kandidat, ki je zaključil:
−
−

študijski program za pridobitev magisterija znanosti, sprejet pred 11. 6. 2004, in se mu ob vpisu prizna 60 ECTS
točk,
študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za
pridobitev specializacije in se mu ob vpisu prizna 60 ECTS točk.

Pri prehodu s študijskih programov 3. stopnje naslednjih študijskih področij na študijski program 3. stopnje Organizacija in
management poslovnih in delovnih sistemov: naravoslovno-matematične vede (računalniško intenzivne metode in
aplikacije, algoritmi, optimizacije, simulacije), tehniške vede (računalništvo in informatika), družboslovne vede (ekonomija,
upravne in organizacijske vede, pravo), se upoštevajo naslednja merila: izpolnjevanje vpisnih pogojev in zadostno število
razpoložljivih mest. Pri tem se ugotavljajo študijske obveznosti, ki jih je opravil študent in se mu lahko priznajo. Študent
predloži uradni izpis iz dosedanjega študijskega programa in potrdilo o izpolnjenih obveznostih na dosedanjem programu.
Študentu se določijo obveznosti, ki jih mora opraviti, da zaključi doktorski študij v novem programu.
Oseba, ki ni zaključila študija na nebolonjskih študijskih programih za pridobitev magisterija znanosti, področij:
naravoslovno-matematične vede (računalniško intenzivne metode in aplikacije, algoritmi, optimizacije, simulacije), tehniške
vede (računalništvo in informatika), družboslovne vede (ekonomija, upravne in organizacijske vede, pravo), lahko na
osnovi sklepa Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve Fakultete za organizacijske vede, prehaja v ustrezni letnik na
doktorski študijski program 3. stopnje Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov Fakultete za
organizacijske vede, za katerega izpolnjuje pogoje; lahko prehaja tudi v višji letnik, v kolikor se mu na prvem programu
prizna toliko opravljenih obveznosti kot je potrebnih za napredovanje v višji letnik na osnovi drugega akreditiranega
študijskega programa ter izpolnjujejo splošne pogoje za vpis v ta študijski program.
Način študija: izredni
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 2
Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode: 6

3.

ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT INFORMACIJSKIH SISTEMOV

V študijski program 3. stopnje študijskega programa Organizacija in management informacijskih sistemov, se lahko vpiše
kandidat, ki je zaključil:
− študijski program 2. stopnje
− študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004
− študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za
pridobitev specializacije. Navedeni kandidati morajo pred vpisom v program opraviti študijske obveznosti v
obsegu 33 ECTS iz študijskega programa 2. stopnje. Pred vpisom morajo kandidati opraviti naslednje študijske
obveznosti; opravljen izpit iz naslednjih predmetov: Multivariatna analiza (6 ECTS), Organizacijsko načrtovanje in
spremembe (5 ECTS), E-poslovanje (6 ECTS), Varnost informacijskega sistema (6 ECTS), Metode izgradnje
informacijskega sistema (5 ECTS), Metode modeliranja in simulacije (5 ECTS).
− študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki
je ovrednoten s 300 ECTS točkami.
Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
V primeru omejitve vpisa, bo izbira kandidatov temeljila na:
− povprečni oceni študija (20 %)
− ocene diplomske ali magistrske naloge (20 %) in
− ocene dosežene pri izbirnem izpitu (60 %) s področja managementa informacijskih sistemov.
Kandidat lahko do 50 % ocene pri izbirnem izpitu nadomesti z oceno dosedanjega znanstvenega in strokovnega dela na
področju študijskega programa. Glavna merila za znanstveno delo predstavljajo objave, kot so:
− znanstvena monografija
− samostojni znanstveni sestavek v monografiji,
− izvirni ali pregledni znanstveni članki v revijah s faktorjem vpliva (JCR) ali v revijah, indeksiranih v podatkovnih
zbirkah SCI, SSCI ali A&HCI, in revije s področja organizacije iz sekundarnih baz,
− objavljeni prispevek v zborniku mednarodne znanstvene konference.
Glavna merila za strokovno delo predstavljajo:

−
−
−
−
−
−

strokovna monografija,
samostojni strokovni sestavek v monografiji,
objavljeni strokovni prispevki na konferencah,
strokovni članki in/ali recenzenstvo teh člankov,
uredništvo monografije ali revije,
druge oblike dokumentirane strokovne dejavnosti.

Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode se v 2. letnik študijskega programa 3. stopnje Organizacija in management informacijskih sistemov
lahko vpiše kandidat, ki je zaključil:
−
−

študijski program za pridobitev magisterija znanosti, sprejet pred 11. 6. 2004, in se mu ob vpisu prizna 60 ECTS
točk,
študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za
pridobitev specializacije in se mu ob vpisu prizna 60 ECTS točk.

Pri prehodu s študijskih programov 3. stopnje naslednjih študijskih področij na študijski program 3. stopnje Organizacija in
management informacijskih sistemov: naravoslovno-matematične vede (računalniško intenzivne metode in aplikacije,
algoritmi, optimizacije, simulacije), tehniške vede (računalništvo in informatika), družboslovne vede (ekonomija, upravne in
organizacijske vede, pravo), se upoštevajo naslednja merila: izpolnjevanje vpisnih pogojev in zadostno število razpoložljivih
mest. Pri tem se ugotavljajo študijske obveznosti, ki jih je opravil študent in se mu lahko priznajo. Študent predloži uradni
izpis iz dosedanjega študijskega programa in potrdilo o izpolnjenih obveznostih na dosedanjem programu. Študentu se
določijo obveznosti, ki jih mora opraviti, da zaključi doktorski študij v novem programu.
Oseba, ki ni zaključila študija na nebolonjskih študijskih programih za pridobitev magisterija znanosti področij:
naravoslovno-matematične vede (računalniško intenzivne metode in aplikacije, algoritmi, optimizacije, simulacije), tehniške
vede (računalništvo in informatika), družboslovne vede (ekonomija, upravne in organizacijske vede, pravo), lahko na osnovi
sklepa Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve Fakultete za organizacijske vede, prehaja v ustrezni letnik na doktorski
študijski program 3. stopnje Organizacija in management informacijskih sistemov Fakultete za organizacijske vede, za
katerega izpolnjuje pogoje; lahko prehaja tudi v višji letnik, v kolikor se mu na prvem programu prizna toliko opravljenih
obveznosti kot je potrebnih za napredovanje v višji letnik na osnovi drugega akreditiranega študijskega programa ter
izpolnjujejo splošne pogoje za vpis v ta študijski program.
Način študija: izredni
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 3
Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode: 6

Smetanova ulica 17
2000 Maribor, Slovenija
UNIVERZA V MARIBORU
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
Smetanova 17, 2000 Maribor
Telefon: 02/22 07 506, telefaks: 02/22 07 992
http://www.fs.uni-mb.si
ŠTUDIJSKI PROGRAMI 2. STOPNJE:
1. STROJNIŠTVO http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=815
4 smeri: Energetsko, procesno in okoljsko strojništvo, Konstrukterstvo, Proizvodne tehnologije in sistemi,
Računalniško inženirsko modeliranje
2. TEHNIŠKO VARSTVO OKOLJA http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=811
3. INŽENIRSKO OBLIKOVANJE IZDELKOV http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=813
4. OBLIKOVANJE IN TEKSTILNI MATERIALI http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=1166
2 smeri: Tekstilni materiali, Inženirsko oblikovanje tekstilnih materialov
Kraj izvajanja študija: Maribor
Trajanje študija: 2 leti, 120 ECTS
Pogoji za vpis:
1.

STROJNIŠTVO

V študijski program 2. stopnje Strojništvo se lahko vpiše, kdor je zaključil:
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: Tehnika (52); Tekstilna, konfekcijska, čevljarska in
usnjarska tehnologija (542); Gradbeništvo (582); Transportne storitve (840); Fizika (podrobneje neopredeljeno)
(440).
2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: Okoljske in okoljevarstvene vede (422); Matematika
(461); Računalniške vede (481); Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (543); Rudarstvo
in drugo pridobivanje rudnin (544); Arhitektura in urbanizem (581); Zdravstvena tehnologija (725); Varstvo okolja
(podrobneje neopredeljeno) (850), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za
nadaljevanje študija v obsegu 30 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za
izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje
obveznosti: Matematična analiza (6 ECTS), Linearna algebra (3 ECTS), Vektorska analiza (6 ECTS), Diferencialna
analiza (3 ECTS), Mehanika I (6 ECTS) in Mehanika II (6 ECTS).
3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Tehnika (52);
Tekstilna, konfekcijska, čevljarska in usnjarska tehnologija (542); Gradbeništvo (582); Transportne storitve (840);
Fizika (podrobneje neopredeljeno) (440).
4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: Okoljske in
okoljevarstvene vede (422); Matematika (461); Računalniške vede (481); Lesarska, papirniška, plastična, steklarska
in podobna tehnologija (543); Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin (544); Arhitektura in urbanizem (581);
Zdravstvena tehnologija (725); Varstvo okolja (podrobneje neopredeljeno) (850), če je pred vpisom v študijski
program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 30 ECTS, ki jih kandidat lahko
opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred
vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Matematična analiza (6 ECTS), Linearna algebra
(3 ECTS), Vektorska analiza (6 ECTS), Diferencialna analiza (3 ECTS), Mehanika I (6 ECTS) in Mehanika II (6 ECTS).
5. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Tehnika (52); Tekstilna,
konfekcijska, čevljarska in usnjarska tehnologija (542); Gradbeništvo (582); Transportne storitve (840); Fizika
(podrobneje neopredeljeno) (440). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS,

6.

7.

8.

le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z
akreditiranim študijskim programom.
Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: Okoljske in okoljevarstvene
vede (422); Matematika (461); Računalniške vede (481); Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna
tehnologija (543); Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin (544); Arhitektura in urbanizem (581); Zdravstvena
tehnologija (725); Varstvo okolja (podrobneje neopredeljeno) (850). Takemu kandidatu se znotraj študijskega
programa prizna 30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Tehnika (52); Tekstilna, konfekcijska, čevljarska in
usnjarska tehnologija (542); Gradbeništvo (582); Transportne storitve (840); Fizika (podrobneje neopredeljeno)
(440). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik
študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: Okoljske in okoljevarstvene vede (422); Matematika (461);
Računalniške vede (481); Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (543); Rudarstvo in
drugo pridobivanje rudnin (544); Arhitektura in urbanizem (581); Zdravstvena tehnologija (725); Varstvo okolja
(podrobneje neopredeljeno) (850). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 30 ECTS, le-ta pa se
skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Strojništvo se upošteva uspeh pri študiju prve stopnje:
–
Povprečna ocena: 100 %
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Strojništvo omogočen prehod kandidatom, vpisanim na študijske
programe z naslednjih področij: Tehnika (52); Tekstilna, konfekcijska, čevljarska in usnjarska tehnologija (542); Gradbeništvo
(582); Transportne storitve (840); Fizika (podrobneje neopredeljeno) (440), ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev
primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega
študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo,
ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu.
Način izvajanja študija: redni in izredni
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 60 (redno), 20 (izredno).
Izredni študij se bo izvajal, če bo v prvi letnik vpisanih najmanj 15 študentov.
Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode: 10 (redno), 10 (izredno)
Izredni študij se bo izvajal, če bo v drugi letnik vpisanih najmanj 10 študentov.
2.

TEHNIŠKO VARSTVO OKOLJA

V študijski program 2. stopnje Tehniško varstvo okolja se lahko vpiše, kdor je zaključil:
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: Tehnika (52); Tekstilna, konfekcijska, čevljarska in
usnjarska tehnologija (542); Gradbeništvo (582); Nadzor nad onesnaževanjem okolja (okoljevarstvena tehnologija)
(851); Komunalne sanitarne storitve (853); Biologija in biokemija (421); Okoljske in okoljevarstvene vede (422);
Fizika (podrobneje neopredeljeno) (440).
2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: Matematika (461); Računalniške vede (481); Lesarska,
papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (543); Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin (544);

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Arhitektura in urbanizem (581); Zdravstvena tehnologija (725); Transportne storitve (840), če je pred vpisom v
študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 15 ECTS, ki jih kandidat
lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov
pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti:Matematika s statistiko (8 ECTS), Kemija (7
ECTS).
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Tehnika (52);
Tekstilna, konfekcijska, čevljarska in usnjarska tehnologija (542); Gradbeništvo (582); Nadzor nad onesnaževanjem
okolja (okoljevarstvena tehnologija) (851); Komunalne sanitarne storitve (853); Biologija in biokemija (421);
Okoljske in okoljevarstvene vede (422); Fizika (podrobneje neopredeljeno) (440) .
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: Matematika (461);
Računalniške vede (481); Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (543); Rudarstvo in
drugo pridobivanje rudnin (544); Arhitektura in urbanizem (581); Zdravstvena tehnologija (725); Transportne
storitve (840), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija
v obsegu 15 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z
opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje
obveznosti:Matematika s statistiko (8 ECTS), Kemija (7 ECTS).
Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Tehnika (52); Tekstilna,
konfekcijska, čevljarska in usnjarska tehnologija (542); Gradbeništvo (582); Nadzor nad onesnaževanjem okolja
(okoljevarstvena tehnologija) (851); Komunalne sanitarne storitve (853); Biologija in biokemija (421); Okoljske in
okoljevarstvene vede (422); Fizika (podrobneje neopredeljeno) (440). Takemu kandidatu se znotraj študijskega
programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje
pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: Matematika (461);
Računalniške vede (481); Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (543); Rudarstvo in
drugo pridobivanje rudnin (544); Arhitektura in urbanizem (581); Zdravstvena tehnologija (725); Transportne
storitve (840) . Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše
v ustrezni letnik študija.
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Tehnika (52); Tekstilna, konfekcijska, čevljarska in
usnjarska tehnologija (542); Gradbeništvo (582); Nadzor nad onesnaževanjem okolja (okoljevarstvena tehnologija)
(851); Komunalne sanitarne storitve (853); Biologija in biokemija (421); Okoljske in okoljevarstvene vede (422);
Fizika (podrobneje neopredeljeno) (440). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60
ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z
akreditiranim študijskim programom.
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: Matematika (461); Računalniške vede (481); Lesarska,
papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (543); Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin (544);
Arhitektura in urbanizem (581); Zdravstvena tehnologija (725); Transportne storitve (840). Takemu kandidatu se
znotraj študijskega programa prizna 30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Tehniško varstvo okolja se upošteva uspeh pri študiju prve
stopnje:
–
Povprečna ocena: 100 %
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Tehniško varstvo okolja omogočen prehod kandidatom, vpisanim
na študijske programe z naslednjih področij: Tehnika (52); Tekstilna, konfekcijska, čevljarska in usnjarska tehnologija (542);
Gradbeništvo (582); Nadzor nad onesnaževanjem okolja (okoljevarstvena tehnologija) (851); Komunalne sanitarne storitve
(853); Biologija in biokemija (421); Okoljske in okoljevarstvene vede (422); Fizika (podrobneje neopredeljeno) (440), ki ob
zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica
obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo,
ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu.
Način izvajanja študija: redni
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 20
Redni študij se bo izvajal, če bo v prvi letnik prijavljenih najmanj 5 študentov.
Predvideno število vpisnih mest za vpis v po merilih za prehode: 10

3.

INŽENIRSKO OBLIKOVANJE IZDELKOV

V študijski program 2. stopnje Inženirsko oblikovanje izdelkov se lahko vpiše, kdor je zaključil:
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: Tehnika (52); Tekstilna, konfekcijska, čevljarska in
usnjarska tehnologija (542); Gradbeništvo (582); Arhitektura in urbanizem (581); Transportne storitve (840);
Matematika (461); Statistika (462); Računalniške vede (481); Varstvo okolja (podrobneje neopredeljeno) (850);
Biologija in biokemija (421); Okoljske in okoljevarstvene vede (422); Oblikovanje (214).
2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: ki niso zajeta v 1. točki, če je pred vpisom v študijski
program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 24 ECTS, ki jih kandidat lahko
opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred
vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti:Materiali I (3 ECTS), Materiali II (3 ECTS),
Proizvodne tehnologije I (4 ECTS), Inženirska orodja I (5 ECTS); Proizvodne tehnologije II (3 ECTS), Fizikalno
modeliranje tehniških sistemov (3 ECTS), Metodika konstruiranja (3 ECTS).
3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Tehnika (52);
Tekstilna, konfekcijska, čevljarska in usnjarska tehnologija (542); Gradbeništvo (582); Arhitektura in urbanizem
(581); Transportne storitve (840); Matematika (461); Statistika (462); Računalniške vede (481); Varstvo okolja
(podrobneje neopredeljeno) (850); Biologija in biokemija (421); Okoljske in okoljevarstvene vede (422);
Oblikovanje (214).
4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: ki niso zajeta v 3.
točki, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu
24 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z
opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti:Materiali
I (3 ECTS), Materiali II (3 ECTS), Proizvodne tehnologije I (4 ECTS), Inženirska orodja I (5 ECTS); Proizvodne
tehnologije II (3 ECTS), Fizikalno modeliranje tehniških sistemov (3 ECTS), Metodika konstruiranja (3 ECTS).
5. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Tehnika (52); Tekstilna,
konfekcijska, čevljarska in usnjarska tehnologija (542); Gradbeništvo (582); Arhitektura in urbanizem (581);
Transportne storitve (840); Matematika (461); Statistika (462); Računalniške vede (481); Varstvo okolja
(podrobneje neopredeljeno) (850); Biologija in biokemija (421); Okoljske in okoljevarstvene vede (422);
Oblikovanje (214). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše
v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim
študijskim programom.
6. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: ki niso zajeta v 5. točki.
Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik
študija.
7. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Tehnika (52); Tekstilna, konfekcijska, čevljarska in
usnjarska tehnologija (542); Gradbeništvo (582); Arhitektura in urbanizem (581); Transportne storitve (840);
Matematika (461); Statistika (462); Računalniške vede (481); Varstvo okolja (podrobneje neopredeljeno) (850);
Biologija in biokemija (421); Okoljske in okoljevarstvene vede (422); Oblikovanje (214). Takemu kandidatu se
znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi
obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.

8.

Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: ki niso zajeta v 7. točki. Takemu kandidatu se znotraj
študijskega programa prizna 30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Inženirsko oblikovanje izdelkov se upošteva uspeh pri študiju prve
stopnje:
–
Povprečna ocena: 100 %
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Inženirsko oblikovanje izdelkov omogočen prehod kandidatom,
vpisanim na študijske programe z naslednjih področij: Tehnika (52); Tekstilna, konfekcijska, čevljarska in usnjarska
tehnologija (542); Gradbeništvo (582); Arhitektura in urbanizem (581); Transportne storitve (840); Matematika (461);
Statistika (462); Računalniške vede (481); Varstvo okolja (podrobneje neopredeljeno) (850); Biologija in biokemija (421);
Okoljske in okoljevarstvene vede (422); Oblikovanje (214), ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih
kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega
programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo,
ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu.
Način izvajanja študija: redni
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 20 (redno).
Redni študij se bo izvajal, če bo v prvi letnik prijavljenih najmanj 5 študentov.
Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode: 5 (redno).

4.

OBLIKOVANJE IN TEKSTILNI MATERIALI

V študijski program 2. stopnje Oblikovanje in tekstilni materiali se lahko vpiše, kdor je zaključil:
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: Grafika (2114); Oblikovanje (214); Kemija (442);
Kemijska tehnologija in procesno inženirstvo (524); Tekstilna, konfekcijska, čevljarska in usnjarska tehnologija
(542); Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (543); Okoljske in okoljevarstvene vede
(422).
2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: Naravoslovje, matematika in računalništvo
(podrobneje neopredeljeno) (40); Tehnika (52); Nadzor nad onesnaževanjem okolja (okoljevarstvena tehnologija)
(851); Umetnostna zgodovina, slikarstvo, kiparstvo (211); Arhitektura (5811), če je pred vpisom v študijski
program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 27 ECTS, ki jih kandidat lahko
opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred
vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Vlaknotvorni polimeri 6 ECTS; Zgodovina in
kultura oblačenja 5 ECTS; Risanje in slikanje 4 ECTS; Konstrukcija tekstilij 6 ECTS in Osnove tekstilnega oblikovanja
6 ECTS.
3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Grafika (2114);
Oblikovanje (214); Kemija (442); Kemijska tehnologija in procesno inženirstvo (524); Tekstilna, konfekcijska,
čevljarska in usnjarska tehnologija (542); Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (543);
Okoljske in okoljevarstvene vede (422) .
4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: Naravoslovje,
matematika in računalništvo (podrobneje neopredeljeno) (40); Tehnika (52); Nadzor nad onesnaževanjem okolja
(okoljevarstvena tehnologija) (851); Umetnostna zgodovina, slikarstvo, kiparstvo (211); Arhitektura (5811), če je

5.

6.

7.

8.

pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 27 ECTS, ki
jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem
diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti:Vlaknotvorni polimeri
6 ECTS; Zgodovina in kultura oblačenja 5 ECTS; Risanje in slikanje 4 ECTS; Konstrukcija tekstilij 6 ECTS in Osnove
tekstilnega oblikovanja 6 ECTS.
Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Grafika (2114);
Oblikovanje (214); Kemija (442); Kemijska tehnologija in procesno inženirstvo (524); Tekstilna, konfekcijska,
čevljarska in usnjarska tehnologija (542); Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (543);
Okoljske in okoljevarstvene vede (422). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60
ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z
akreditiranim študijskim programom.
Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: Naravoslovje, matematika
in računalništvo (podrobneje neopredeljeno) (40); Tehnika (52); Nadzor nad onesnaževanjem okolja
(okoljevarstvena tehnologija) (851); Umetnostna zgodovina, slikarstvo, kiparstvo (211); Arhitektura (5811).
Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 45 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik
študija.
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Grafika (2114); Oblikovanje (214); Kemija (442); Kemijska
tehnologija in procesno inženirstvo (524); Tekstilna, konfekcijska, čevljarska in usnjarska tehnologija (542);
Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (543); Okoljske in okoljevarstvene vede (422).
Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik
študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: Naravoslovje, matematika in računalništvo (podrobneje
neopredeljeno) (40); Tehnika (52); Nadzor nad onesnaževanjem okolja (okoljevarstvena tehnologija) (851);
Umetnostna zgodovina, slikarstvo, kiparstvo (211); Arhitektura (5811). Takemu kandidatu se znotraj študijskega
programa prizna 45 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Oblikovanje in tekstilni materiali se upošteva uspeh pri študiju
prve stopnje:
–
Povprečna ocena: 100 %
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Oblikovanje in tekstilni materiali omogočen prehod kandidatom,
vpisanim na študijske programe z naslednjih področij: Grafika (2114); Oblikovanje (214); Kemija (442); Kemijska tehnologija
in procesno inženirstvo (524); Tekstilna, konfekcijska, čevljarska in usnjarska tehnologija (542); Lesarska, papirniška,
plastična, steklarska in podobna tehnologija (543); Okoljske in okoljevarstvene vede (422), ki ob zaključku študija
zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po
ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo,
ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu.
Način izvajanja študija: redni
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 20
Redni študij se bo izvajal, če bo v prvi letnik prijavljenih najmanj 5 študentov.
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 2. letnik po merilih za prehode: 5 (redno).

ŠTUDIJSKI PROGRAMI 3. STOPNJE:
1. STROJNIŠTVO http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=733
8 smeri: Konstruiranje in oblikovanje tehniških sistemov, Računalniško modeliranje tehniških sistemov, Računalniško in
eksperimentalno modeliranje prenosnih pojavov, Energetsko in procesno strojništvo, Inteligentni obdelovalni in nadzorni
sistemi, Napredni koncepti menedžmenta proizvodnje, Tehnologija materialov, Nelinearna mehanika
2. TEHNIŠKO VARSTVO OKOLJA http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=757
3. TEKSTILNI MATERIALI http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=931
Kraj izvajanja študija: Maribor
Trajanje študija: 3 leta, 180 ECTS
Pogoji za vpis:
1.

STROJNIŠTVO

V študijski program 3. stopnje Strojništvo se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili:
− študijski program 2. stopnje;
− enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTS točkami.
− študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, ki je ovrednoten najmanj z 240
ECTS;
− študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za
pridobitev specializacije v skupnem obsegu najmanj 240 ECTS; takim kandidatom se pred vpisom v študijski
program določijo naslednje študijske obveznosti v obsegu 30 ECTS točk iz študijskega programa 2. stopnje
Strojništvo, ki jih morajo opraviti pred vpisom: Izbrana poglavja iz matematike (6 ECTS), Izbrana poglavja iz
mehanike (6 ECTS), Sodobni inženirski materiali (6 ECTS), Metode eksperimentalnega dela (6 ECTS), Numerično
modeliranje in računalniške simulacije (6 ECTS).
− enakovredno izobraževanje v tujini.
Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati razvrščeni na podlagi povprečne ocene študija (20 %), ocene diplomske ali
magistrske naloge (30 %) in izbirnega izpita (50 %). Pri tem lahko kandidati nadomestijo do 30 % izbirnega izpita z
znanstvenim in strokovnim delom, opravljenim pred vpisom v študijski program, ki ga dokazujejo z ustreznimi objavami v
znanstveni in strokovni literaturi. Merila za vrednotenje znanstvenega in strokovnega dela določi Senat FS.
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode se v ustrezni letnik študijskega programa 3. stopnje Strojništvo lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili:
− študijski program za pridobitev naslova magister znanosti s področja tehniških in naravoslovnih ved, sprejet pred
11. 6. 2004, in se jim ob vpisu prizna od 60 (vpis v 2. letnik) do 120 ECTS (vpis v 3. letnik) glede na sorodnost
vsebin študijskih programov;
− študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe tehnične ali naravoslovne usmeritve, sprejet pred 11. 6.
2004, v obsegu najmanj 240 ECTS in nato zaključili specialistični študij v obsegu najmanj 60 ECTS, ter tako skupaj
zbrali najmanj 300 ECTS, ki se jim ob vpisu prizna najmanj 60 ECTS.
Na študijski program 3. stopnje Strojništvo lahko prehajajo tudi kandidati z drugih študijskih programov 3. stopnje s
področja tehniških in naravoslovnih ved glede na izpolnjevanje vpisnih pogojev in zadostno število razpoložljivih mest. Ob
tem se ugotovi možnost priznanja že opravljenih študijskih obveznosti na drugem študijskem programu in se študentu
določijo preostale obveznosti za diplomiranje po novem študijskem programu. Študent predloži uradni izpis iz dosedanjega
študijskega programa in potrdilo o izpolnjenih obveznostih na dosedanjem programu. O vlogi odloča Komisija za študijske
zadeva Senata Fakultete za strojništvo.

Način izvajanja študija: izredni
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 15
Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode: 3 (2. letnik), 4 (3. letnik)

2.

TEHNIŠKO VARSTVO OKOLJA

V študijski program 3. stopnje Tehniško varstvo okolja se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili:
− študijski program 2. stopnje;
− enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTS točkami.
− študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, ki je ovrednoten najmanj z 240
ECTS;
− študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za
pridobitev specializacije v skupnem obsegu najmanj 240 ECTS; taki kandidati morajo še pred vpisom v študijski
program opraviti študijske obveznosti iz študijskega programa 2. stopnje v skupnem obsegu 30 ECTS točk s
področja ekologije in varstva okolja. Študijske obveznosti (nabor vsebin) takim kandidatom določi Komisija za
študijske zadeve FS, pri čemer upošteva kandidatovo področje izobrazbe (vrsto programa, ki ga je kandidat
zaključil).
− enakovredno izobraževanje v tujini.
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati razvrščeni na podlagi povprečne ocene študija (20%), ocene diplomske ali
magistrske naloge (30%) in izbirnega izpita (50%). Pri tem lahko kandidati nadomestijo do 30% izbirnega izpita z
znanstvenim in strokovnim delom, opravljenim pred vpisom v študijski program, ki ga dokazujejo z ustreznimi objavami v
znanstveni in strokovni literaturi. Merila za vrednotenje znanstvenega in strokovnega dela določi Senat FS.
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode se v ustrezni letnik študijskega programa vpišejo lahko kandidati, ki so zaključili:
−

−

študijski program za pridobitev naslova magister znanosti s področja tehniških in naravoslovnih ved, sprejet pred
11. 6. 2004, in se mu ob vpisu prizna od 60 (vpis v 2. letnik) do 120 ECTS (vpis v 3. letnik) glede na sorodnost
vsebin študijskih programov;
študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe tehnične ali naravoslovne usmeritve, sprejet pred 11. 6.
2004, v obsegu najmanj 240 ECTS in nato končal specialistični študij v obsegu najmanj 60 ECTS, ter tako skupaj
zbral najmanj 300 ECTS, ki se mu ob vpisu prizna najmanj 60 ECTS.

Na študijski program 3. stopnje Tehniško varstvo okolja lahko prehajajo tudi kandidati z drugih študijskih programov 3.
stopnje s področja tehniških in naravoslovnih ved glede na izpolnjevanje vpisnih pogojev in zadostno število razpoložljivih
mest. Ob tem se ugotovi možnost priznanja že opravljenih študijskih obveznosti na drugem študijskem programu in se
študentu določijo preostale obveznosti za diplomiranje po novem študijskem programu. Študent predloži uradni izpis iz
dosedanjega študijskega programa in potrdilo o izpolnjenih obveznostih na dosedanjem programu. O vlogi odloča Komisija
za študijske zadeva Senata Fakultete za strojništvo.
Način izvajanja študija: izredni
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik (izredno): 5
Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode (izredno): 1 (2. letnik), 1 (3. letnik)

3.

TEKSTILNI MATERIALI

V doktorski študijski program tretje stopnje Tekstilni materiali se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili:
− študijski program 2. stopnje;
− enovit magistrski študijski program tehnične ali naravoslovne usmeritve, ki je ovrednoten s 300 ECTS točkami;
− študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, ki je ovrednoten najmanj z 240
ECTS;
− študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za
pridobitev specializacije; takim kandidatom se pred vpisom v študijski program določijo naslednje študijske
obveznosti v obsegu 30 ECTS točk iz študijskega programa 2. Stopnje Oblikovanje in tekstilni materiali, ki jih
morajo opraviti pred vpisom: Analizne metode v tekstilstvu, Mehanske lastnosti tekstilnih materialov, Površinske
lastnosti polimernih materialov, Metode recikliranja tekstilnih materialov, Nanomateriali morajo opraviti
študentje, katerih doktorska disertacija je usmerjena na področje materialov in tehnologij, medtem ko tisti,
katerih znanstveno raziskovalno delo v okviru doktorata bo povezano z oblikovanjem pa Barvna metrika,
Predstavitvene tehnike in virtualni katalogi, Kreatorsko oblikovanje, Menedžment razvoja tekstilnih izdelkov,
Vizualne komunikacije ali Multifunkcionalnost v oblikovanju. Študent izbere prvo ali drugo skupino petih
predmetov, odvisno od študijske discipline (materiali in tehnologije ali oblikovanje), v sklopu katere želi opravljati
svoj doktorski študij.
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati razvrščeni na podlagi povprečne ocene študija (20%), ocene diplomske ali
magistrske naloge (30 %) in izbirnega izpita (50 %). Pri tem lahko kandidati nadomestijo do 30 % izbirnega izpita z
znanstvenim in strokovnim delom, opravljenim pred vpisom v študijski program, ki ga dokazujejo z ustreznimi objavami v
znanstveni in strokovni literaturi. Merila za vrednotenje znanstvenega in strokovnega dela določi Senat FS.
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode se v ustrezni letnik študijskega programa 3. stopnje lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili:
− študijski program za pridobitev naslova magister znanosti s področja tehniških in naravoslovnih ved, sprejet pred
11. 6. 2004, in se jim ob vpisu prizna od 60 (vpis v 2. letnik) do 120 ECTS (vpis v 3. letnik) glede na sorodnost
vsebin študijskih programov;
− študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe tehnične ali naravoslovne usmeritve, sprejet pred 11. 6.
2004, v obsegu najmanj 240 ECTS in nato končali specialistični študij v obsegu najmanj 60 ECTS, ter tako skupaj
zbrali najmanj 300 ECTS, ki se jim ob vpisu prizna najmanj 60 ECTS.
Na študijski program 3. stopnje Tekstilni materiali lahko prehajajo tudi kandidati z drugih študijskih programov 3. stopnje
glede na izpolnjevanje vpisnih pogojev in zadostno število razpoložljivih mest. Pri tem se ugotavljajo študijske obveznosti, ki
jih je opravil študent in se mu določijo preostale obveznosti za dokončanje študija po novem študijskem programu. Študent
predloži uradni izpis iz dosedanjega študijskega programa in potrdilo o izpolnjenih obveznostih na dosedanjem programu. O
vlogi odloča Komisija za študijske zadeva Senata Fakultete za strojništvo.
Način izvajanja študija: izredni
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik (izredno): 5
Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode (izredno): 1 (2. letnik), 1 (3. letnik)

Cesti prvih borcev 36
8250 Brežice, Slovenija
UNIVERZA V MARIBORU
FAKULTETA ZA TURIZEM
Cesta prvih borcev 36, 8250 Brežice
Telefon: 08 20 54 010, telefaks: 08 20 54 012
http://www.ft.uni-mb.si/; ft@um.si
ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE TURIZEM
Kraj izvajanja študija: Brežice
Trajanje študija: 2 leti, 120 ECTS
Pogoji za vpis:
V študijski program 2. stopnje Turizem (ime študijskega programa) se lahko vpiše, kdor je zaključil:
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: turizem (8210), hotelirstvo (8111), gostinstvo (8112),
gastronomija (8112), ekonomija (3140).
Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske
obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 10-60 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi
stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti
mora naslednje obveznosti: Osnove turizma in Destinacijski management.
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: turizem (8210),
hotelirstvo (8111), gostinstvo (8112), gastronomija (8112), ekonomija (3140).
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, če je pred vpisom v
študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 10-60 ECTS, ki jih kandidat lahko
opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom
v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Osnove turizma in Destinacijski management.
Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: turizem (8210), hotelirstvo
(8111), gostinstvo (8112), gastronomija (8112), ekonomija (3140). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa
prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod,
določene z akreditiranim študijskim programom.
Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: kot so določena v peti alineji.
Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna do 60 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik
študija.
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, spreje t
pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: turizem (8210), hotelirstvo (8111), gostinstvo (8112), gastronomija
(8112), ekonomija (3140. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v
drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim
programom.
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, spreje t
pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna do 60 ECTS, le-ta
pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Turizem se upošteva Uspeh pri študiju prve stopnje:
– Povprečna ocena: 60 %
– Ocena diplomskega dela: 40 %
Če diplomsko delo ni del predhodnega študija, se kandidatu upoštevajo ostali kriteriji v skupni vrednosti 100 %.
Merila za prehode med študijskimi programi:

Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Turizem omogočen prehod kandidatom, vpisanim na študijske programe z
naslednjih področij: turizem, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa
se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega
študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo, ter
določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu.
Način študija: redni in izredni
Predvideno število vpisnih mest: 30 za redni študij in 10 za izredni študij
Minimalno število vpisanih kandidatov za izvedbo rednega študija je 20, za izvedbo izrednega pa 10 vpisanih kandidatov.
Predvideno število vpisnih mest za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva: 3 za redni študij in 5 za izredni študij.
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Kotnikova ulica 8
1000 Ljubljana, Slovenija
UNIVERZA V MARIBORU
FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE
Kotnikova 8, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 30 08 306, telefaks: 01 23 02 687
http://www.fvv.uni-mb.si
ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE VARSTVOSLOVJE
Kraj izvajanja študija: Ljubljana
Trajanje študija: 2 leti, 120 ECTS
Pogoji za vpis:
V študijski program 2. stopnje Varstvoslovje se lahko vpiše, kdor je zaključil:
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: Varovanje (86), Kriminologija (3126), Socialna
pedagogika (1423), Psihologija (311), Sociologija (3121), Politologija, odnosi posameznik-družba-država (313),
Poslovne in upravne vede (podrobneje neopredeljeno) (340), Poslovodenje in upravljanje (345), Pravne vede
(380) in Socialno delo in svetovanje (762).
2. Študijski program prve stopnje iz v prejšnji točki nenavedenih strokovnih področij (0 Splošne izobraževalne
aktivnosti/izidi, 1 Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev, 2 Umetnost in humanistika, 3 Družbene,
poslovne, upravne in pravne vede, 4 Naravoslovje, matematika in računalništvo, 5 Tehnika, proizvodne
tehnologije in gradbeništvo, 6 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, veterinarstvo, 7 Zdravstvo in sociala, 8 Storitve, 9
Neopredeljeno po širokem področju), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene
za nadaljevanje študija, v obsegu 19 ECTS in sicer iz predmetov: Družbeno nadzorstvo (5 ECTS), Teorije policijske
dejavnosti (7 ECTS), Kriminalistična taktika in tehnika (7 ECTS), ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi
stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program.
3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 z ustreznih strokovnih področij: Varovanje (86),
Kriminologija (3126), Socialna pedagogika (1423), Psihologija (311), Sociologija (3121), Politologija, odnosi
posameznik-družba-država (313), Poslovne in upravne vede (podrobneje neopredeljeno) (340), Poslovodenje in
upravljanje (345), Pravne vede (380) in Socialno delo in svetovanje (762).
4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, iz v prejšnji točki nenavedenih strokovnih
področij (0 Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi, 1 Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev, 2 Umetnost in
humanistika, 3 Družbene, poslovne, upravne in pravne vede, 4 Naravoslovje, matematika in računalništvo, 5
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, 6 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, veterinarstvo, 7 Zdravstvo in
sociala, 8 Storitve, 9 Neopredeljeno po širokem področju), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske
obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v obsegu 19 ECTS in sicer iz predmetov: Družbeno nadzorstvo (5
ECTS), Teorije policijske dejavnosti (7 ECTS), Kriminalistična taktika in tehnika (7 ECTS), ki jih kandidat lahko opravi
med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom
v študijski program.
5. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 z ustreznih strokovnih področij: Varovanje (86),
Kriminologija (3126), Socialna pedagogika (1423), Psihologija (311), Sociologija (3121), Politologija, odnosi
posameznik-družba-država (313), Poslovne in upravne vede (podrobneje neopredeljeno) (340), Poslovodenje in
upravljanje (345), Pravne vede (380) in Socialno delo in svetovanje (762). Takemu kandidatu se znotraj študijskega
programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje
pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
6. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 iz v prejšnji točki nenavedenih strokovnih področij (0
Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi, 1 Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev, 2 Umetnost in humanistika,
3 Družbene, poslovne, upravne in pravne vede, 4 Naravoslovje, matematika in računalništvo, 5 Tehnika,

7.

8.

proizvodne tehnologije in gradbeništvo, 6 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, veterinarstvo, 7 Zdravstvo in sociala, 8
Storitve, 9 Neopredeljeno po širokem področju). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 30
ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004 z ustreznih strokovnih področij: Varovanje (86), Kriminologija (3126), Socialna pedagogika
(1423), Psihologija (311), Sociologija (3121), Politologija, odnosi posameznik-družba-država (313), Poslovne in
upravne vede (podrobneje neopredeljeno) (340), Poslovodenje in upravljanje (345), Pravne vede (380) in Socialno
delo in svetovanje (762). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se
vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim
študijskim programom.
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004 iz v prejšnji točki nenavedenih strokovnih področij (0 Splošne izobraževalne
aktivnosti/izidi, 1 Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev, 2 Umetnost in humanistika, 3 Družbene,
poslovne, upravne in pravne vede, 4 Naravoslovje, matematika in računalništvo, 5 Tehnika, proizvodne
tehnologije in gradbeništvo, 6 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, veterinarstvo, 7 Zdravstvo in sociala, 8 Storitve, 9
Neopredeljeno po širokem področju). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 30 ECTS, le-ta pa
se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Varstvoslovje se upošteva uspeh pri študiju prve stopnje:
– Povprečna ocena: 80 %
– Ocena diplomskega dela: 20 %
V primeru, ko na dodiplomskem študijskem programu zaključno delo ni bilo predvideno, se upošteva samo povprečna
ocena vseh učnih enot 100 %.
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Varstvoslovje omogočen prehod kandidatom, vpisanim na študijske
programe 2. stopnje z naslednjih področij: Varovanje (86), Kriminologija (3126), Socialna pedagogika (1423), Psihologija
(311), Sociologija (3121), Politologija, odnosi posameznik-družba-država (313), Poslovne in upravne vede (podrobneje
neopredeljeno) (340), Poslovodenje in upravljanje (345), Pravne vede (380) in Socialno delo in svetovanje (762), ki ob
zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica
obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo,
ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu.
Način študija: redni in izredni
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 40 (redno), 40 (izredno)
Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode: 10 (izredno)
Posamezni način študija (redno ali izredno) izvajamo pri minimalno 15 vpisanih študentih.

ŠTUDIJSKI PROGRAM 3. STOPNJE VARSTVOSLOVJE
Kraj izvajanja študija: Ljubljana
Trajanje študija: 3 leta, 180 ECTS
Pogoji za vpis:
V študijski program 3. stopnje Varstvoslovje se lahko vpiše kandidat, ki je zaključil:
1. Študijski program 2. stopnje;
2. Študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004;
3. Študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za
pridobitev specializacije. Takim kandidatom se pred vpisom v študijski program določijo študijske obveznosti v
obsegu 41 ECTS točk. Te obveznosti so predmeti z magistrskega študijskega programa 2. stopnje Varstvoslovje:
Upravljanje in nadzor varnostnih organizacij (8 ECTS), Metodologija družboslovnega raziskovanja in multivariantne
statistične metode (10 ECTS), Kriminologija in kriminalitetna politika (8 ECTS), Kriminalistika in forenzične znanosti
(8 ECTS), Zasebnovarnostna industrija (7 ECTS);
4. Študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki
je ovrednoten s 300 ECTS.
Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
V primeru omejitve vpisa bo izbira temeljila na:
 podlagi povprečne ocene študija (15 %),
 ocene diplomske ali magistrske naloge (5 %) in
 uspehe pri izbirnem izpitu (80 %), ki je sestavljen iz pisnega izpita s področja varstvoslovja. Kandidat lahko 40%
ocene pisnega izpita nadomesti z oceno dosedanjega znanstvenega in strokovnega dela na področju študijskega
programa.
Glavna merila za znanstveno delo predstavljajo objave, kot so:
 znanstvena monografija,
 samostojni znanstveni sestavek v monografiji,
 izvirni ali pregledni znanstveni članki v revijah s faktorjem vpliva (JCR) ali v revijah, indeksiranih v podatkovnih
zbirkah SCI, SSCI ali A&HCI, in revije s področja kriminologija, criminal justice in varnostne študije iz sekundarnih
baz (npr. sociological abstract, world wide political science abstract),
 objavljeni prispevek v zborniku mednarodne znanstvene konference.
Glavna merila za strokovno delo predstavljajo:
 strokovna monografija ali recenzenstvo,
 samostojni strokovni sestavek v monografiji,
 objavljeni strokovni prispevki na konferencah,
 strokovni članki in/ali recenzenstvo teh člankov,
 uredništvo monografije ali revije,
 druge oblike dokumentirane strokovne dejavnosti.
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode se v 2. letnik študijskega programa 3. stopnje Varstvoslovje lahko vpiše kandidat, ki je zaključil:
– študijski program za pridobitev magisterija znanosti, sprejet pred 11. 6. 2004, in se mu ob vpisu prizna 60 ECTS
točk;
– študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za
pridobitev specializacije in se mu ob vpisu prizna 60 ECTS točk.
Po merilih za prehode se lahko v študijski program 3. stopnje Varstvoslovje vpišejo študenti študijskih programov 3. stopnje,
s področij: Varovanje (86), Kriminologija (3126), Socialna pedagogika (1423), Psihologija (311), Sociologija (3121),
Politologija, odnosi posameznik-družba-država (313), Poslovne in upravne vede (podrobneje neopredeljeno) (340),
Poslovodenje in upravljanje (345), Pravne vede (380) in Socialno delo in svetovanje (762), ki ob zaključku študija
zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in ki se jim lahko po kriterijih za priznavanje kot obvezne predmete v tem

programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS točk) iz prvega študijskega programa. Pristojna komisija članice
študentom določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij v novem programu.
Način študija: izredni
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik (izredno): 5
Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode (izredno): 2

Žitna ulica 15
2000 Maribor, Slovenija
UNIVERZA V MARIBORU
FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE
Žitna ulica 15, 2000 Maribor
Telefon: 02 30 04 716, telefaks: 02 30 04 747
http://www.fzv.uni-mb.si
ŠTUDIJSKI PROGRAMI 2. STOPNJE:
1. ZDRAVSTVENA NEGA
2. BIOINFORMATIKA
3. MANAGEMENT V ZDRAVSTVU IN SOCIALNEM VARSTVU
Kraj izvajanja študija: sedež fakultete (FZV UM, Žitna ulica 15, 2000 Maribor)
Trajanje študija: 2 leti, 120 ECTS

1.

ZDRAVSTVENA NEGA

Študijski program ima dve smeri:
–
SMER ZDRAVSTVENA NEGA
–
SMER URGENTNA STANJA V ZDRAVSTVU
Pogoji za vpis:
V študijski program druge stopnje Zdravstvena nega se lahko vpiše kandidat, ki je zaključil:
1. Študijski program prve stopnje s področja zdravstvenih ved (72).
2. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, s področja zdravstvenih ved (72).
3. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, s področja zdravstvenih ved (72). Takemu
kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS , le-ta pa se vpiše v drugi letnik
študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim
programom.
4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev
specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004 s področja zdravstvenih ved (72). Takemu kandidatu se znotraj
študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS , le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi
obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
Za vpis na smer Urgentna stanja v zdravstvu morajo imeti kandidati najmanj 3 leta delovnih izkušenj iz področja
zdravstvene nege in oskrbe, kar dokazujejo s potrdilom o zaposlitvi.
Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program druge stopnje Zdravstvena nega se upošteva:
– Povprečna ocena študija: 80 %,
– Ocena diplomskega dela: 20 %.
Če diplomsko delo ni del predhodnega študija se 100% upošteva povprečna ocena študija.
Način izvajanja študija: redni, izredni
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik na smeri Zdravstvena nega: 30 (redno)
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik na smeri Urgentna stanja v zdravstvu: *30 (izredno)
Študijska smer Urgentna stanja v zdravstvu se bo izvajala samo v primeru, če bo v 1. letnik vpisanih vsaj 15 študentov.
FZV UM v študijskem letu 2014/2015 drugega letnika na smeri Urgentna stanja v zdravstvu ne bo izvajala, zato se
kandidati z zaključenim univerzitetnim študijskim programom, sprejetim pred 11. 6. 2004 ter zaključenim visokošolskim
strokovnim študijskim programom, sprejetim pred 11. 6. 2004 in študijskim programom za pridobitev specializacije,
sprejetim pred 11. 6. 2004, ne morejo vpisati.

Merila za Prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na študijski program druge stopnje Zdravstvena nega omogočen prehod kandidatom, vpisanim
na študijske programe s področja zdravstvenih ved (72), ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih
kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega
programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno
priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem
programu.
Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode: 5 (redno)

2.

BIOINFORMATIKA (v sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v
Mariboru)

Pogoji za vpis:
V študijski program druge stopnje Bioinformatika se lahko vpiše kandidat, ki je zaključil:
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: zdravstva (72), naravoslovja, matematike
in računalništva (4), tehnike (52).
2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: družbene vede (31), humanistike (22),
socialno delo (76), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za
nadaljevanje študija v obsegu 18 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji oz. z
opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti:
Etika v zdravstvu (3 ECTS), Osnove računalništva in informacijske komunikacijske tehnologije (5 ECTS),
Osnove biofizike (5 ECTS), Osnove biokemije (5 ECTS).
3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij:
zdravstva (72), naravoslovja, matematike in računalništva (4), tehnike (52),
4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: družbene
vede (31), humanistike (22), socialno delo (76), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske
obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 18 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem
na prvi stopnji oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora
naslednje obveznosti Etika v zdravstvu (3 ECTS), Osnove računalništva in informacijske komunikacijske
tehnologije (5 ECTS), Osnove biofizike (5 ECTS), Osnove biokemije (5 ECTS).
5. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: zdravstva (72),
naravoslovja, matematike in računalništva (4), tehnike (52). Takemu kandidatu se znotraj študijskega
programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi
izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
6. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: družbene vede
(31), humanistike (22), socialno delo (76). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 30
ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
7. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev
specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: zdravstva (72), naravoslovja,
matematike in računalništva (4), tehnike (52). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna
praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje
za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
8. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev
specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: družbene vede (31), humanistike
(22), socialno delo (76). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 30 ECTS, le-ta pa se
skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program druge stopnje Bioinformatika se upošteva povprečna ocena študija (brez
ocene diplomskega dela): 100 %.
Način študija: redni
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 15
1. letnik študijskega programa se bo v letu 2014/2015 izvajal v kolikor bo vpisanih v 1. letnik vsaj 13 študentov.

Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na študijski program druge stopnje Bioinformatika omogočen prehod kandidatom, vpisanim na
študijske programe z naslednjih področij: zdravstva (72), naravoslovja, matematike in računalništva (4), tehnike (52),
družbene vede (31), humanistike (22), socialno delo (76), ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih
kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega
programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno
priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem
programu.
Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode: 5 (redno)

3.

MANAGEMENT V ZDRAVSTVU IN SOCIALNEM VARSTVU (v sodelovanju s Fakulteto za organizacijske vede
Univerze v Mariboru)

Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na študijski program druge stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu omogočen
prehod kandidatom, vpisanim na študijske programe: družbene vede (31), poslovne in upravne vede (34), zdravstvo
(72), socialno delo (76), ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za
priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne
predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno
priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem
programu.
Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode: 10 (izredno)

Koroška cesta 160
2000 Maribor, Slovenija
UNIVERZA V MARIBORU
FILOZOFSKA FAKULTETA
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: 02 22 93 859, telefaks: 02 22 93 625
http://www.ff.uni-mb.si/
ŠTUDIJSKI PROGRAMI DRUGE STOPNJE:
1. SLOVENSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST (ENOPREDMETNI PEDAGOŠKI)
2. SLOVENSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST (DVOPREDMETNI PEDAGOŠKI)
3. SLOVENSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST (DVOPREDMETNI NEPEDAGOŠKI)
4. MEDKULTURNA GERMANISTIKA (ENOPREDMETNI NEPEDAGOŠKI)
5. MEDKULTURNA GERMANISTIKA (DVOPREDMETNI NEPEDAGOŠKI)
6. NEMŠČINA KOT TUJI JEZIK (DVOPREDMETNI PEDAGOŠKI)
7. POUČEVANJE ANGLEŠČINE (DVOPREDMETNI PEDAGOŠKI)
8. ANGLISTIKA ((DVOPREDMETNI NEPEDAGOŠKI)
9. MADŽARSKI JEZIK S KNJIŽEVNOSTJO (DVOPREDMETNI PEDAGOŠKI)
10. PREVAJANJE IN TOLMAČENJE (ENOPREDMETNI NEPEDAGOŠKI): smer Prevajanje in smer Tolmačenje
11. SOCIOLOGIJA (ENOPREDMETNI NEPEDAGOŠKI)
12. SOCIOLOGIJA (DVOPREDMETNI PEDAGOŠKI)
13. FILOZOFIJA (DVOPREDMETNI PEDAGOŠKI)
14. FILOZOFIJA (DVOPREDMETNI NEPEDAGOŠKI)
15. PSIHOLOGIJA (ENOPREDMETNI NEPEDAGOŠKI)
16. PEDAGOGIKA (ENOPREDMETNI)
17. PEDAGOGIKA (DVOPREDMETNI PEDAGOŠKI)
18. GEOGRAFIJA (DVOPREDMETNI PEDAGOŠKI)
19. GEOGRAFIJA (DVOPREDMETNI NEPEDAGOŠKI)
20. ZGODOVINA (ENOPREDMETNI NEPEDAGOŠKI)
21. ZGODOVINA (DVOPREDMETNI PEDAGOŠKI)
22. ZGODOVINA (DVOPREDMETNI NEPEDAGOŠKI)
23. UMETNOSTNA ZGODOVINA (DVOPREDMETNI NEPEDAGOŠKI)
Kraj izvajanja študija: Maribor
Trajanje študija: 2 leti, 120 ECTS

Vezave med študijskimi programi Filozofske fakultete:
Dvopredmetni študijski programi 2. stopnje FF UM se lahko vežejo:
— dvopredmetni pedagoški študijski programi z dvopredmetnimi pedagoškimi študijskimi programi,
— dvopredmetni nepedagoški študijski programi z dvopredmetnimi nepedagoškimi študijskimi programi,
— dvopredmetni pedagoški študijski programi z dvopredmetnimi nepedagoškimi študijskimi programi (izjema sta
dvopredmetni pedagoški študijski program Zgodovina in dvopredmetni pedagoški študijski program Sociologija, ki
tovrstnih vezav ne omogočata; prav tako niso možne vezave med dvopredmetnimi pedagoškimi študijskimi
programi z dvopredmetnimi nepedagoškimi študijskimi programi znotraj istega oddelka)
Študijske povezave dvopredmetnih programov z drugimi fakultetami:
Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru:
Dvopredmetne študijske programe 2. stopnje Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru je mogoče
vezati z izbranimi dvopredmetnimi pedagoškimi študijskimi programi 2. stopnje Filozofske fakultete Univerze v
Mariboru (dvopredmetni pedagoški študijski program Poučevanje angleščine, dvopredmetni pedagoški študijski
program Nemščina kot tuji jezik, dvopredmetni pedagoški študijski program Slovenski jezik in književnost, dvopredmetni
pedagoški študijski program Geografija, dvopredmetni pedagoški študijski program Madžarski jezik s književnostjo) in z
izbranimi dvopredmetnimi nepedagoškimi študijskimi programi 2. stopnje (dvopredmetni nepedagoški študijski

program Filozofija, dvopredmetni nepedagoški študijski program Geografija, dvopredmetni nepedagoški študijski
program Slovenski jezik in književnost, dvopredmetni nepedagoški študijski program Umetnostna zgodovina).
Kandidati, ki se vpisujejo v dvopredmetne študijske programe 2. stopnje, ki jih razpisuje Filozofska fakulteta UM v vezavi
s Fakulteto za naravoslovje in matematiko UM, morajo na obeh izbranih dvopredmetnih študijskih programih 2. stopnje
izpolnjevati pogoje, ki so predpisani za vpis v prvi letnik. Vezave so možne z dvopredmetnimi pedagoškimi študijskimi
programi 2. stopnje: Izobraževalna biologija, Izobraževalna fizika, Izobraževalna kemija, Izobraževalna matematika,
Izobraževalna tehnika in Izobraževalno računalništvo (glej razpis FNM UM).
Matična fakulteta kandidatov, ki se bodo prijavili na vezavo dvopredmetnih študijskih programov Filozofske fakultete
UM in Fakultete za naravoslovje in matematiko UM, bo Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM. V primeru, da
kandidat želi kot matično fakulteto Filozofsko fakulteto UM, lahko to spremeni ob vpisu.

Pogoji za vpis:
1. SLOVENSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST (enopredmetni pedagoški študijski program)
V študijski program 2. stopnje Slovenski jezik in književnost se lahko vpiše, kdor je zaključil:
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: slovenski jezik s književnostjo (2231).
2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: jezikoslovje, primerjalno jezikoslovje (2221), slovenski
jezik (drugo) (2239), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje
študija v obsegu 18 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje
oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti:
Teorija književnosti (3 ECTS), Izbrana poglavja iz slovenske književnosti 1. polovice 20. stol. (3 ECTS), Izbrana
poglavja iz slovenske književnosti po l. 1950 (3 ECTS), Slovenski knjižni jezik 1 (3 ECTS), Slovenski knjižni jezik 2 (3
ECTS), Slovenski knjižni jezik 3 (3 ECTS).
3. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: slovenski jezik s
književnostjo (2231). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se
vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim
študijskim programom.
4. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: jezikoslovje, primerjalno
jezikoslovje (2221), slovenski jezik (drugo) (2239). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna
praviloma 40 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Slovenski jezik in književnost se upošteva:
Uspeh pri predhodnem študiju:
Povprečna ocena: 70 %
Ocena diplomskega dela: 30 % (če ga je predhodni študij predvideval)
oziroma
Povprečna ocena: 100 % (če predhodni študij diplomskega dela ni predvideval)
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Slovenski jezik in književnost omogočen prehod kandidatom,
vpisanim na študijske programe z naslednjih področij: humanistika in družbene vede, ki ob zaključku študija zagotavljajo
pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz
prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno
priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem
programu.
Način študija: redni in izredni
Predvideno število vpisnih mest za državljane RS in EU za:
— vpis v 1. letnik (redno): 25
— vpis v 1. letnik (izredno): 20

—
—
—

vpis po merilih za prehode (redno): 5
vzporedni študij (redno): 5
vzporedni študij (izredno): 5

Predvideno število vpisnih mest za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva za:
— vpis v 1. letnik (redno): 5
— vpis v 1. letnik (izredno): 5
— vpis po merilih za prehode (redno): 5
Minimalno število za izvedbo izrednega študija je 15.

2. SLOVENSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST (dvopredmetni pedagoški študijski program)
V študijski program 2. stopnje Slovenski jezik in književnost se lahko vpiše, kdor je zaključil:
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: slovenski jezik s književnostjo (2231).
2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: jezikoslovje, primerjalno jezikoslovje (2221), slovenski
jezik (drugo) (2239), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje
študija v obsegu 18 ECTS, in ustrezno število ECTS na drugi polovički dvopredmetnega študijskega programa, ki jih
kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem
diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Teorija književnosti (3
ECTS), Izbrana poglavja iz slovenske književnosti 1. polovice 20. stol. (3 ECTS), Izbrana poglavja iz slovenske
književnosti po l. 1950 (3 ECTS), Slovenski knjižni jezik 1 (3 ECTS), Slovenski knjižni jezik 2 (3 ECTS), Slovenski knjižni
jezik 3 (3 ECTS).
3. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: slovenski jezik s
književnostjo (2231). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS ter ustrezno
število ECTS na drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi
obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
4. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: jezikoslovje, primerjalno
jezikoslovje (2221), slovenski jezik (drugo) (2239). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna
praviloma 20 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se skladno s tem
vpiše v ustrezni letnik študija.
Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Slovenski jezik in književnost se upošteva:
Uspeh pri predhodnem študiju:
Povprečna ocena: 70 %
Ocena diplomskega dela: 30 % (če ga je predhodni študij predvideval)
oziroma
Povprečna ocena: 100 % (če predhodni študij diplomskega dela ni predvideval)
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Slovenski jezik in književnost omogočen prehod kandidatom,
vpisanim na študijske programe z naslednjih področij: humanistika in družbene vede, ki ob zaključku študija zagotavljajo
pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz
prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno
priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem
programu.
Način študija: redni in izredni
Predvideno število vpisnih mest za državljane RS in EU za:
— vpis v 1. letnik (redno): 35, od tega 3 za redni študij - povezava s FNM
— vpis v 1. letnik (izredno): 20
— vpis po merilih za prehode (redno): 5

—
—

vzporedni študij (redno): 5
vzporedni študij (izredno): 5

Predvideno število vpisnih mest za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva za:
— vpis v 1. letnik (redno): 5
— vpis v 1. letnik (izredno): 5
— vpis po merilih za prehode (redno): 5
Minimalno število za izvedbo izrednega študija je 15.
Ta študijski program je mogoče vezati tudi z dvopredmetnim nepedagoškim študijskim programom. V primeru tovrstne
vezave bo študent opravil 15 ECTS več, kot je predvideno s študijskim programom. Kandidatom je namreč treba
zagotoviti najmanj 60 ECTS vsebin s področja pedagoških, psiholoških in didaktičnih vsebin.

3. SLOVENSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST (dvopredmetni nepedagoški študijskim program)
V študijski program 2. stopnje Slovenski jezik in književnost se lahko vpiše, kdor je zaključil:
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: slovenski jezik s književnostjo (2231).
2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: jezikoslovje, primerjalno jezikoslovje (2221), slovenski
jezik (drugo) (2239), prevajalstvo in tolmačenje (2222), zgodovina (2251), etnologija (3122), kulturologija (3123),
umetnostna zgodovina (2111), filozofija (2261), teologija (2211), sociologija (3121), družbene vede komunikologija (31), knjižničarstvo (3221), novinarstvo in poročevalstvo (3210), če je pred vpisom v študijski
program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 18 ECTS, in ustrezno število ECTS
na drugi polovički dvopredmetnega študijskega programa, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji,
v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti
mora naslednje obveznosti: Teorija književnosti (3 ECTS), Izbrana poglavja iz slovenske književnosti 1. polovice 20.
stol. (3 ECTS), Izbrana poglavja iz slovenske književnosti po l. 1950 (3 ECTS), Slovenski knjižni jezik 1 (3 ECTS),
Slovenski knjižni jezik 2 (3 ECTS), Slovenski knjižni jezik 3 (3 ECTS).
3. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: slovenski jezik s
književnostjo (2231). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS ter ustrezno
število ECTS na drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi
obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
4. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: jezikoslovje, primerjalno
jezikoslovje (2221), slovenski jezik (drugo) (2239), prevajalstvo in tolmačenje (2222), zgodovina (2251), etnologija
(3122), kulturologija (3123), umetnostna zgodovina (2111), filozofija (2261), teologija (2211), sociologija (3121),
družbene vede - komunikologija (31), knjižničarstvo (3221), novinarstvo in poročevalstvo (3210). Takemu
kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 20 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički
študijskega programa, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Slovenski jezik in književnost se upošteva:
Uspeh pri predhodnem študiju:
Povprečna ocena: 70 %
Ocena diplomskega dela: 30 % (če ga je predhodni študij predvideval)
oziroma
Povprečna ocena: 100 % (če predhodni študij diplomskega dela ni predvideval)
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Slovenski jezik in književnost omogočen prehod kandidatom,
vpisanim na študijske programe z naslednjih področij humanistika in družbene vede, ki ob zaključku študija zagotavljajo
pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz
prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno
priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem
programu.

Način študija: redni in izredni
Predvideno število vpisnih mest za državljane RS in EU za:
— vpis v 1. letnik (redno): 10, od tega 1 za redni študij - povezava s FNM
— vpis v 1. letnik (izredno): 20
— vpis po merilih za prehode (redno): 5
— vzporedni študij (redno): 5
— vzporedni študij (izredno): 5
Predvideno število vpisnih mest za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva za:
— vpis v 1. letnik (redno): 5
— vpis v 1. letnik (izredno): 5
Minimalno število za izvedbo izrednega študija je 15.

4. MEDKULTURNA GERMANISTIKA (enopredmetni nepedagoški študijski program)
V študijski program 2. stopnje Medkulturna germanistika se lahko vpiše, kdor je zaključil:
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: nemški jezik (2225).
2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: humanistika (22) in družbene vede (31), če je pred
vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 12 ECTS, ki jih
kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem
diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Nemška slovnica –
Oblikoslovje (3 ECTS), Nemška slovnica – Skladnja (3 ETCS), Nemška slovnica – Besedotvorje (3 ECTS),
Literarnozvrstne tradicije in mediji (3 ECTS).
3. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: naravoslovje (40), če je pred vpisom v študijski
program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 15 ECTS, ki jih kandidat lahko
opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred
vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Nemška slovnica – Oblikoslovje (3 ECTS), Nemška
slovnica – Skladnja (3 ECTS), Nemška slovnica – Besedotvorje (3 ECTS), Literarnozvrstne tradicije in mediji (3 ECTS),
Sodobna književnost – besedilna analiza (3 ECTS).
4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: nemški jezik
(2225).
5. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: humanistika (22) in
družbene vede (31), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje
študija v obsegu 12 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje
oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti:
Nemška slovnica – Oblikoslovje (3 ECTS), Nemška slovnica – Skladnja (3 ETCS), Nemška slovnica – Besedotvorje (3
ECTS), Literarnozvrstne tradicije in mediji (3 ECTS).
6. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: naravoslovje (40),
če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 15
ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem
diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Nemška slovnica –
Oblikoslovje (3 ECTS), Nemška slovnica – Skladnja (3 ECTS), Nemška slovnica – Besedotvorje (3 ECTS),
Literarnozvrstne tradicije in mediji (3 ECTS), Sodobna književnost – besedilna analiza (3 ECTS).
7. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: nemški jezik (2225).
Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik
študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
8. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: humanistika (22) in
družbene vede (31). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma do 30 ECTS, le-ta pa se
skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
9. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: naravoslovje (40). Takemu
kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma do 25 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni
letnik študija.

10. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: nemški jezik (2225). Takemu kandidatu se znotraj
študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi
izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
11. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: humanistika (22) in družbene vede (31). Takemu kandidatu
se znotraj študijskega programa prizna praviloma do 30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik
študija
12. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: naravoslovje (40). Takemu kandidatu se znotraj študijskega
programa prizna praviloma do 25 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Medkulturna germanistika se upošteva:
Uspeh pri predhodnem študiju:
Povprečna ocena: 70 %
Ocena diplomskega dela: 30 % (če ga je predhodni študij predvideval)
oziroma
Povprečna ocena: 100 % (če predhodni študij diplomskega dela ni predvideval)
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Medkulturna germanistika omogočen prehod kandidatom,
vpisanim na študijske programe z naslednjih področij: nemški jezik s književnostjo (germanistično, prevajalsko,
(med)kulturno usmerjeni študiji)), humanistika in družboslovje ter naravoslovje, ki ob zaključku študija zagotavljajo
pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz
prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno
priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem
programu.
Način študija: redni in izredni
Predvideno število vpisnih mest za državljane RS in EU za:
— vpis v 1. letnik (redno): 20
— vpis v 1. letnik (izredno): 10
— vpis po merilih za prehode (redno): 5
— vzporedni študij (redno): 3
— vzporedni študij (izredno): 3
Predvideno število vpisnih mest za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva za:
— vpis v 1. letnik (redno): 5
— vpis v 1. letnik (izredno): 5
— vpis po merilih za prehode (redno): 3
Minimalno število za izvedbo izrednega študija je 7.

5. MEDKULTURNA GERMANISTIKA (dvopredmetni nepedagoški študijski program)
V študijski program 2. stopnje Medkulturna germanistika se lahko vpiše, kdor je zaključil:
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: nemški jezik (2225).
2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: humanistika (22) in družbene vede (31), če je pred
vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 12 ECTS, in
ustrezno število ECTS na drugi polovički dvopredmetnega študijskega programa, ki jih kandidat lahko opravi med
študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v

študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Nemška slovnica – Oblikoslovje (3 ECTS), Nemška slovnica –
Skladnja (3 ETCS), Nemška slovnica – Besedotvorje (3 ECTS), Literarnozvrstne tradicije in mediji (3 ECTS).
3. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: naravoslovje (40), če je pred vpisom v študijski
program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 15 ECTS, in ustrezno število ECTS
na drugi polovički dvopredmetnega študijskega programa, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji,
v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti
mora naslednje obveznosti: Nemška slovnica – Oblikoslovje (3 ECTS), Nemška slovnica – Skladnja (3 ECTS), Nemška
slovnica – Besedotvorje (3 ECTS), Literarnozvrstne tradicije in mediji (3 ECTS), Sodobna književnost – besedilna
analiza (3 ECTS).
4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: nemški jezik
(2225).
5. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: humanistika (22) in
družbene vede (31), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje
študija v obsegu 12 ECTS, in ustrezno število ECTS na drugi polovički dvopredmetnega študijskega programa, ki jih
kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem
diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Nemška slovnica –
Oblikoslovje (3 ECTS), Nemška slovnica – Skladnja (3 ETCS), Nemška slovnica – Besedotvorje (3 ECTS),
Literarnozvrstne tradicije in mediji (3 ECTS).
6. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: naravoslovje (40),
če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 15
ECTS, in ustrezno število ECTS na drugi polovički dvopredmetnega študijskega programa, ki jih kandidat lahko
opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred
vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Nemška slovnica – Oblikoslovje (3 ECTS), Nemška
slovnica – Skladnja (3 ECTS), Nemška slovnica – Besedotvorje (3 ECTS), Literarnozvrstne tradicije in mediji (3 ECTS),
Sodobna književnost – besedilna analiza (3 ECTS).
7. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: nemški jezik (2225).
Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi
polovički študijskega programa, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje
pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
8. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: humanistika (22) in
družbene vede (31). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 21 ECTS ter ustrezno
število ECTS na drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
9. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: naravoslovje (40). Takemu
kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 18 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički
študijskega programa, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
10. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: nemški jezik (2225). Takemu kandidatu se znotraj
študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega programa,
le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z
akreditiranim študijskim programom.
11. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: humanistika (22) in družbene vede (31). Takemu kandidatu
se znotraj študijskega programa prizna praviloma 21 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega
programa, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija
12. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: naravoslovje (40). Takemu kandidatu se znotraj študijskega
programa prizna praviloma 18 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se
skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Medkulturna germanistika se upošteva:
Uspeh pri predhodnem študiju:
Povprečna ocena: 70 %
Ocena diplomskega dela: 30 % (če ga je predhodni študij predvideval)
oziroma

Povprečna ocena: 100 % (če predhodni študij diplomskega dela ni predvideval)
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Medkulturna germanistika omogočen prehod kandidatom,
vpisanim na študijske programe z naslednjih področij: nemški jezik s književnostjo (germanistično, prevajalsko,
(med)kulturno usmerjeni študiji)), humanistika in družboslovje ter naravoslovje, ki ob zaključku študija zagotavljajo
pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz
prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno
priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem
programu.
Način študija: redni in izredni
Predvideno število vpisnih mest za državljane RS in EU za:
— vpis v 1. letnik (redno): 15
— vpis v 1. letnik (izredno): 7
— vpis po merilih za prehode (redno): 5
— vzporedni študij (redno): 2
— vzporedni študij (izredno): 2
Predvideno število vpisnih mest za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva za:
— vpis v 1. letnik (redno): 2
— vpis v 1. letnik (izredno): 2
Minimalno število za izvedbo izrednega študija je 7.

6. NEMŠČINA KOT TUJI JEZIK (dvopredmetni pedagoški študijski program)
V študijski program 2. stopnje Nemščina kot tuji jezik se lahko vpiše, kdor je zaključil:
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: nemški jezik (2225).
2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: humanistika (22) in družbene vede (31), če je pred
vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 12 ECTS, in
ustrezno število ECTS na drugi polovički dvopredmetnega študijskega programa, ki jih kandidat lahko opravi med
študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v
študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Nemška slovnica – Oblikoslovje (3 ECTS), Nemška slovnica –
Skladnja (3 ETCS), Nemška slovnica – Besedotvorje (3 ECTS), Literarnozvrstne tradicije in mediji (3 ECTS).
3. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: naravoslovje (40), če je pred vpisom v študijski
program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 15 ECTS, in ustrezno število ECTS
na drugi polovički dvopredmetnega študijskega programa, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji,
v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti
mora naslednje obveznosti: Nemška slovnica – Oblikoslovje (3 ECTS), Nemška slovnica – Skladnja (3 ECTS), Nemška
slovnica – Besedotvorje (3 ECTS), Literarnozvrstne tradicije in mediji (3 ECTS), Sodobna književnost – besedilna
analiza (3 ECTS).
4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: nemški jezik
(2225).
5. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: humanistika (22) in
družbene vede (31), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje
študija v obsegu 12 ECTS, in ustrezno število ECTS na drugi polovički dvopredmetnega študijskega programa, ki jih
kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem
diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Nemška slovnica Oblikoslovje (3 ECTS), Nemška slovnica – Skladnja (3 ETCS), Nemška slovnica – Besedotvorje (3 ECTS),
Literarnozvrstne tradicije in mediji (3 ECTS).
6. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: naravoslovje (40),
če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 15

ECTS, in ustrezno število ECTS na drugi polovički dvopredmetnega študijskega programa, ki jih kandidat lahko
opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred
vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Nemška slovnica – Oblikoslovje (3 ECTS), Nemška
slovnica – Skladnja (3 ECTS), Nemška slovnica – Besedotvorje (3 ECTS), Literarnozvrstne tradicije in mediji (3 ECTS),
Sodobna književnost – besedilna analiza (3 ECTS).
7. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: nemški jezik (2225).
Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi
polovički študijskega programa, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje
pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
8. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: humanistika (22) in
družbene vede (31). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 21 ECTS ter ustrezno
število ECTS na drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
9. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: naravoslovje (40). Takemu
kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 18 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički
študijskega programa, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
10. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: nemški jezik (2225). Takemu kandidatu se znotraj
študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega programa,
le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z
akreditiranim študijskim programom.
11. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: humanistika (22) in družbene vede (31). Takemu kandidatu
se znotraj študijskega programa prizna praviloma 21 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega
programa, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija
12. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: naravoslovje (40). Takemu kandidatu se znotraj študijskega
programa prizna praviloma 18 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se
skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Nemščina kot tuji jezik se upošteva:
Uspeh pri predhodnem študiju:
Povprečna ocena: 70 %
Ocena diplomskega dela: 30 % (če ga je predhodni študij predvideval)
oziroma
Povprečna ocena: 100 % (če predhodni študij diplomskega dela ni predvideval)
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Nemščina kot tuji jezik omogočen prehod kandidatom,
vpisanim na študijske programe z naslednjih področij: nemški jezik s književnostjo (germanistično, prevajalsko,
(med)kulturno usmerjeni študiji)), humanistika in družboslovje ter naravoslovje, ki ob zaključku študija zagotavljajo
pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz
prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno
priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem
programu.
Način študija: redni in izredni
Predvideno število vpisnih mest za državljane RS in EU za:
— vpis v 1. letnik (redno): 25, od tega 5 za redni študij - povezava s FNM
— vpis v 1. letnik (izredno): 10
— vpis po merilih za prehode (redno): 5
— vzporedni študij (redno): 3
— vzporedni študij (izredno): 3

Predvideno število vpisnih mest za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva za:
— vpis v 1. letnik (redno): 5
— vpis v 1. letnik (izredno): 5
Minimalno število za izvedbo izrednega študija je 7.
Ta študijski program je mogoče vezati tudi z dvopredmetnim nepedagoškim študijskim programom. V primeru tovrstne
vezave bo študent opravil 18 ECTS več, kot je predvideno s študijskim programom. Kandidatom je namreč treba
zagotoviti najmanj 60 ECTS vsebin s področja pedagoških, psiholoških in didaktičnih vsebin.

7. POUČEVANJE ANGLEŠČINE (dvopredmetni pedagoški študijski program)
V študijski program 2. stopnje Poučevanje angleščine se lahko vpiše, kdor je zaključil:
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: angleški jezik (2223).
2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: humanistika (22) in družbene vede (31), če je pred
vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 12 ECTS, in
ustrezno število ECTS na drugi polovički dvopredmetnega študijskega programa, ki jih kandidat lahko opravi med
študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v
študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Osnove funkcionalne pismenosti v angleščini (3 ECTS),
Angleški jezik – oblikoslovje (3 ECTS), Angleška književnost do obdobja razsvetljenstva (3 ECTS), Angleški jezik –
glagol (3 ECTS.)
3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: humanistika (22) in
družbene vede (31), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje
študija v obsegu 12 ECTS, in ustrezno število ECTS na drugi polovički dvopredmetnega študijskega programa, ki jih
kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem
diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Osnove funkcionalne
pismenosti v angleščini (3 ECTS), Angleški jezik – oblikoslovje (3 ECTS), Angleška književnost do obdobja
razsvetljenstva (3 ECTS), Angleški jezik – glagol (3 ECTS.)
4. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: angleški jezik (2223).
Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi
polovički študijskega programa, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje
pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
5. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: humanistika (22) in
družbene vede (31). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 10–20 ECTS ter ustrezno število
ECTS na drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
6. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: humanistika (22) in družbene vede (31). Takemu kandidatu
se znotraj študijskega programa prizna 10–20 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega
programa, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Poučevanje angleščine se upošteva:
Uspeh pri predhodnem študiju:
Povprečna ocena: 70 %
Ocena diplomskega dela: 30 % (če ga je predhodni študij predvideval)
oziroma
Povprečna ocena: 100 % (če predhodni študij diplomskega dela ni predvideval)
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Poučevanje angleščine omogočen prehod kandidatom,
vpisanim na študijske programe z naslednjih področij: angleški jezik, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev
primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega
študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno
priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem
programu.
Način študija: redni in izredni
Predvideno število vpisnih mest za državljane RS in EU za:
— vpis v 1. letnik (redno): 37, od tega 5 za redni študij - povezava s FNM
— vpis v 1. letnik (izredno): 15
— vpis po merilih za prehode (redno): 1
— vzporedni študij (redno): 3
Predvideno število vpisnih mest za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva za:
— vpis v 1. letnik (redno): 4
Minimalno število za izvedbo izrednega študija je 7.
Ta študijski program je mogoče vezati tudi z dvopredmetnim nepedagoškim študijskim programom. V primeru tovrstne
vezave bo študent opravil 14 ECTS več, kot je predvideno s študijskim programom. Kandidatom je namreč treba
zagotoviti najmanj 60 ECTS vsebin s področja pedagoških, psiholoških in didaktičnih vsebin.

8. ANGLISTIKA (dvopredmetni nepedagoški študijski program)
V študijski program 2. stopnje Anglistika se lahko vpiše, kdor je zaključil:
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: angleški jezik (2223).
2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: humanistika (22) in družbene vede (31), če je pred
vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 12 ECTS, in
ustrezno število ECTS na drugi polovički dvopredmetnega študijskega programa, ki jih kandidat lahko opravi med
študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v
študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Osnove funkcionalne pismenosti v angleščini (3 ECTS),
Angleški jezik – oblikoslovje (3 ECTS), Angleška književnost do obdobja razsvetljenstva (3 ECTS), Angleški jezik –
glagol (3 ECTS).
3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: humanistika (22) in
družbene vede (31), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje
študija v obsegu 12 ECTS, in ustrezno število ECTS na drugi polovički dvopredmetnega študijskega programa, ki jih
kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem
diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Osnove funkcionalne
pismenosti v angleščini (3 ECTS), Angleški jezik – oblikoslovje (3 ECTS), Angleška književnost do obdobja
razsvetljenstva (3 ECTS), Angleški jezik – glagol (3 ECTS).
4. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: angleški jezik (2223).
Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi
polovički študijskega programa, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje
pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
5. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: humanistika (22) in
družbene vede (31). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 10–20 ECTS ter ustrezno število
ECTS na drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
6. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: humanistika (22) in družbene vede (31). Takemu kandidatu
se znotraj študijskega programa prizna 10–20 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega
programa, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Anglistika se upošteva:
Uspeh pri predhodnem študiju:
Povprečna ocena: 70 %

Ocena diplomskega dela: 30 % (če ga je predhodni študij predvideval)
oziroma
Povprečna ocena: 100 % (če predhodni študij diplomskega dela ni predvideval)
Določbe o prehodih med programi:
Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Anglistika omogočen prehod kandidatom, vpisanim na študijske
programe z naslednjih področij: angleški jezik, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po
kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se
nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno
priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem
programu.
Način študija: redni
Predvideno število vpisnih mest za državljane RS in EU za:
— vpis v 1. letnik (redno): 15
— vpis po merilih za prehode (redno): 1
— vzporedni študij (redno): 2
Predvideno število vpisnih mest za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva za:
— vpis v 1. letnik (redno): 3

9. MADŽARSKI JEZIK S KNJIŽEVNOSTJO (dvopredmetni pedagoški študijski program)
V študijski program 2. stopnje Madžarski jezik s književnostjo se lahko vpiše, kdor je zaključil:
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: drugi tuji jeziki – madžarski jezik (2229).
2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: humanistične (22) in družbene (31) vede, če je pred
vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 18 ECTS, in
ustrezno število ECTS na drugi polovički dvopredmetnega študijskega programa, ki jih kandidat lahko opravi med
študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v
študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Teorija književnosti (3 ECTS), Izbrana poglavja iz madžarske
književnosti 19. stoletja (3 ECTS), Interpretacije izbranih del madžarske moderne (3 ECTS), Pravopisna in
pravorečna norma v madžarščini (3 ECTS), Oblikoslovje madžarskega jezika (3 ECTS), Skladnja (3 ECTS).
3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: drugi tuji jeziki –
madžarski jezik (2229).
4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: humanistične (22)
in družbene (31) vede, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje
študija v obsegu 18 ECTS, in ustrezno število ECTS na drugi polovički dvopredmetnega študijskega programa, ki jih
kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem
diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Teorija književnosti (3
ECTS), Izbrana poglavja iz madžarske književnosti 19. stoletja (3 ECTS), Interpretacije izbranih del madžarske
moderne (3 ECTS), Pravopisna in pravorečna norma v madžarščini (3 ECTS), Oblikoslovje madžarskega jezika (3
ECTS), Skladnja (3 ECTS).
5. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: drugi tuji jeziki –
madžarski jezik (2229). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS ter ustrezno
število ECTS na drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi
obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
6. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: humanistične (22) in
družbene (31) vede. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 10–20 ECTS ter ustrezno število
ECTS na drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
7. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: drugi tuji jeziki – madžarski jezik (2229). Takemu
kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički
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študijskega programa, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za
prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: humanistične (22) in družbene (31) vede. Takemu kandidatu
se znotraj študijskega programa prizna 10–20 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega
programa, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Madžarski jezik s književnostjo se upošteva:
Uspeh pri predhodnem študiju:
Povprečna ocena: 70 %
Ocena diplomskega dela: 30 % (če ga je predhodni študij predvideval)
oziroma
Povprečna ocena: 100 % (če predhodni študij diplomskega dela ni predvideval)

Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Madžarski jezik s književnostjo omogočen prehod kandidatom,
vpisanim na študijske programe z naslednjih področij izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev, ki ob zaključku
študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica
obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega
programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno
priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem
programu.

Način študija: redni in izredni
Predvideno število vpisnih mest za državljane RS in EU za:
— vpis v 1. letnik (redno): 4, od tega 1 za redni študij – povezava s FNM
— vpis v 1. letnik (izredno): 3
— vpis po merilih za prehode (redno): 2
— vzporedni študij (redno): 1
— vzporedni študij (izredno): 1
Predvideno število vpisnih mest za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva za:
— vpis v 1. letnik (redno): 1
— vpis v 1. letnik (izredno): 1
Minimalno število za izvedbo izrednega študija je 2.
Ta študijski program je mogoče vezati tudi z dvopredmetnim nepedagoškim študijskim programom. V primeru tovrstne
vezave bo študent opravil 18 ECTS več, kot je predvideno s študijskim programom. Kandidatom je namreč treba
zagotoviti najmanj 60 ECTS vsebin s področja pedagoških, psiholoških in didaktičnih vsebin.

10. PREVAJANJE IN TOLMAČENJE (enopredmetni nepedagoški študijski program)
V študijski program 2. stopnje Prevajanje in tolmačenje se lahko vpiše, kdor je zaključil:
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: Prevajalstvo in tolmačenje ustreznih jezikovnih
smeri: angleščina/nemščina/madžarščina (2222).
2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: družbene vede (31), humanistika (22), naravoslovje
(40) in tehnika (52), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje
študija v obsegu 12 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje
oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti:
Lektorat iz prevajanja 3 (3 ECTS), Lektorat iz prevajanja 2 (3 ECTS), Uvod v simultano in konsekutivno tolmačenje (3
ECTS), Teoretsko in uporabno prevodoslovje (3 ECTS).
3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: družbene vede
(31), humanistika (22), naravoslovje (40) in tehnika (52), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske
obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 12 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi
stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program.
Opraviti mora naslednje obveznosti: Lektorat iz prevajanja 3 (3 ECTS), Lektorat iz prevajanja 2 (3 ECTS), Uvod v
simultano in konsekutivno tolmačenje (3 ECTS), Teoretsko in uporabno prevodoslovje (3 ECTS).
4. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Prevajalstvo in
tolmačenje ustreznih jezikovnih smeri: angleščina/nemščina/madžarščina (2222). Takemu kandidatu se znotraj
študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi
izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
5. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: družbene vede (31),
humanistika (22), naravoslovje (40) in tehnika (52). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 10–
20 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
6. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Prevajalstvo in tolmačenje ustreznih jezikovnih smeri:
angleščina/nemščina/madžarščina (2222). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60
ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z
akreditiranim študijskim programom.
7. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: družbene vede (31), humanistika (22), naravoslovje (40) in
tehnika (52). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 10–20 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše
v ustrezni letnik študija.
Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Prevajanje in tolmačenje se upošteva:
1)

Uspeh pri predhodnem študiju (povprečna ocena študija je aritmetična sredina ocen posameznih predmetov in
diplomskega dela, če je slednje predvideno v predhodnem študijskem programu; če diplomsko delo ni predvideno v
predhodnem študijskem programu, je povprečna ocena študija aritmetična sredina ocen posameznih predmetov):
50 %

2)

Glede na izbrano smer uspeh pri posameznih, s študijskim programom določenih predmetih oziroma predmetnih
področjih prve stopnje oziroma pri izbirnem izpitu, določenim s študijskim programom: 50 %
a)

Smer: Tolmačenje/Tolmačenje
povprečne ocene pri predmetu Uvod v simultano in konsekutivno tolmačenje na obeh izbranih jezikovnih
smereh.

b)

Smer: Prevajanje/Prevajanje
povprečne ocene pri predmetu Lektorat iz prevajanja 3 na obeh izbranih jezikovnih smereh.
Smer: Prevajanje/Tolmačenje
povprečne ocene pri predmetih Lektorat iz prevajanja 3 in Uvod v simultano in konsekutivno tolmačenje na
izbranih jezikovnih smereh.

c)

Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Prevajanje in tolmačenje omogočen prehod kandidatom,
vpisanim na študijske programe z naslednjih področij: Medjezikovne študije – angleščina, Medjezikovne študije –
nemščina, Medjezikovne študije – madžarščina ter s študijskega področja angleškega jezika, nemškega jezika in
madžarskega jezika, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje
pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne
predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno
priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem
programu.
Način študija: redni
Predvideno število vpisnih mest za državljane RS in EU za:
—

vpis v 1. letnik (redno): 25 za redni študij, in sicer glede na posamezne smeri in jezikovne usmeritve:
 Prevajanje - angleščina in Prevajanje - nemščina: 12
 Prevajanje - angleščina in Tolmačenje - angleščina: 6
 Prevajanje - nemščina in Tolmačenje - nemščina: 5
 Tolmačenje - angleščina in Tolmačenje - nemščina: 2

Predvideno število vpisnih mest za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva za:
—

vpis v 1. letnik (redno): 3

V primeru nezasedenih mest na katerikoli vezavi po prvem razvrščanju kandidatov se za enako število lahko poveča
število vpisnih mest na drugih vezavah. Pri tem na posamezni jezikovni usmeritvi na smeri Tolmačenje najvišje število
vpisanih kandidatov ne presega 8, na smeri Prevajanje pa 18.

11. SOCIOLOGIJA (enopredmetni nepedagoški študijski program)
V študijski program 2. stopnje Sociologija se lahko vpiše, kdor je zaključil:
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: sociologija (3121).
2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: družbene vede (31), humanistika (22), če je pred
vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 18 ECTS, ki jih
kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem
diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Obča sociologija I (6
ECTS), Obča sociologija II (6 ECTS) in Sociološka metodologija (6 ECTS);
3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: sociologija
(3121).
4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: družbene vede
(31), humanistika (22), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje
študija v obsegu 18 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje
oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Obča
sociologija I (6 ECTS), Obča sociologija II (6 ECTS) in Sociološka metodologija (6 ECTS).
5. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: sociologija (3121).
Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik
študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
6. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: družbene vede (31),
humanistika (22). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 10–20 ECTS, le-ta pa se
skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
7. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: sociologija (3121). Takemu kandidatu se znotraj
študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi
izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
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Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: družbene vede (31), humanistika (22). Takemu kandidatu se
znotraj študijskega programa prizna praviloma 10–20 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Sociologija se upošteva:
Uspeh pri predhodnem študiju:
Povprečna ocena: 70 %
Ocena diplomskega dela: 30 % (če ga je predhodni študij predvideval)
oziroma
Povprečna ocena: 100 % (če predhodni študij diplomskega dela ni predvideval)
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Sociologija omogočen prehod kandidatom, vpisanim na
študijske programe z naslednjih področij: družboslovje ali humanistika, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev
primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega
študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno
priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem
programu.
Način študija: redni in izredni
Predvideno število vpisnih mest za državljane RS in EU za:
— vpis v 1. letnik (redno): 30
— vpis v 1. letnik (izredno): 20
— vpis po merilih za prehode (redno): 5
— vzporedni študij (redno): 3
— vzporedni študij (izredno): 2
Predvideno število vpisnih mest za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva za:
— vpis v 1. letnik (redno): 5
— vpis v 1. letnik (izredno): 3
— vpis po merilih za prehode (redno): 3
Minimalno število za izvedbo izrednega študija je 15.

12. SOCIOLOGIJA (dvopredmetni pedagoški študijski program)
V študijski program 2. stopnje Sociologija se lahko vpiše, kdor je zaključil:
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: sociologija (3121).
2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: družbene vede (31), humanistika (22), če je pred
vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 16 ECTS, in
ustrezno število ECTS na drugi polovički dvopredmetnega študijskega programa, ki jih kandidat lahko opravi med
študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v
študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Obča sociologija (5 ECTS), Sociološka metodologija (6 ECTS),
Socialna antropologija (5 ECTS);
3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: sociologija
(3121).
4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: družbene vede
(31), humanistika (22), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje
študija v obsegu 16 ECTS, in ustrezno število ECTS na drugi polovički dvopredmetnega študijskega programa, ki jih
kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem
diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Obča sociologija (5
ECTS), Sociološka metodologija (6 ECTS), Socialna antropologija (5 ECTS).

5.

6.

7.

8.

Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: sociologija (3121).
Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi
polovički študijskega programa, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje
pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: družbene vede (31),
humanistika (22). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 10–20 ECTS ter ustrezno
število ECTS na drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: sociologija (3121). Takemu kandidatu se znotraj
študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega programa,
le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z
akreditiranim študijskim programom.
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: družbene vede (31), humanistika (22). Takemu kandidatu se
znotraj študijskega programa prizna praviloma 10–20 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega
programa, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Sociologija se upošteva:
Uspeh pri predhodnem študiju:
Povprečna ocena: 70 %
Ocena diplomskega dela: 30 % (če ga je predhodni študij predvideval)
oziroma
Povprečna ocena: 100 % (če predhodni študij diplomskega dela ni predvideval)
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Sociologija omogočen prehod kandidatom, vpisanim na
študijske programe z naslednjih področij: sociologija, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih
kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega
programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno
priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem
programu.
Način študija: redni in izredni

Predvideno število vpisnih mest za državljane RS in EU za:
— vpis v 1. letnik (redno): 30
— vpis v 1. letnik (izredno): 20
— vpis po merilih za prehode (redno): 5
— vzporedni študij (redno): 3
— vzporedni študij (izredno): 2
Predvideno število vpisnih mest za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva za:
— vpis v 1. letnik (redno): 5
— vpis v 1. letnik (izredno): 3
— vpis po merilih za prehode (redno): 3
Minimalno število za izvedbo izrednega študija je 10.

13. FILOZOFIJA (dvopredmetni pedagoški študijski program)
V študijski program 2. stopnje Filozofija se lahko vpiše, kdor je zaključil:
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: Filozofija (2261).

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Študijski program prve stopnje z vseh drugih strokovnih področij, če je pred vpisom v študijski program opravil
študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 30 ECTS, in ustrezno število ECTS na drugi polovički
dvopredmetnega študijskega programa, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za
izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje
obveznosti: Zgodovina filozofije I (5 ECTS), Epistemologija (5 ECTS), Ontologija (5 ECTS), Kritično mišljenje z
osnovami argumentacije (4 ECTS), Logika (6 ECTS) in Etika (5 ECTS).
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Filozofija (2261).
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z vseh drugih strokovnih področij, če je pred
vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 30 ECTS, in
ustrezno število ECTS na drugi polovički dvopredmetnega študijskega programa, ki jih kandidat lahko opravi med
študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v
študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Zgodovina filozofije I (5 ECTS), Epistemologija (5 ECTS),
Ontologija (5 ECTS), Kritično mišljenje z osnovami argumentacije (4 ECTS), Logika (6 ECTS) in Estetika (5 ECTS).
Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Filozofija (2261). Takemu
kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički
študijskega programa, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za
prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z vseh drugih strokovnih področij. Takemu kandidatu se
znotraj študijskega programa prizna praviloma 10 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega
programa, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Filozofija (2261). Takemu kandidatu se znotraj študijskega
programa prizna praviloma 30 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se
vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim
študijskim programom.
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, z vseh drugih strokovnih področij. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa
prizna praviloma 10 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se skladno s
tem vpiše v ustrezni letnik študija.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Filozofija se upošteva:
Uspeh pri predhodnem študiju:
Povprečna ocena: 70 %
Ocena diplomskega dela: 30 % (če ga je predhodni študij predvideval)
oziroma
Povprečna ocena: 100 % (če predhodni študij diplomskega dela ni predvideval)
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Filozofija omogočen prehod kandidatom, vpisanim na študijske
programe z naslednjih področij: filozofija, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po
kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se
nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno
priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem
programu.
Način študija: redni in izredni

Predvideno število vpisnih mest za državljane RS in EU za:
— vpis v 1. letnik (redno): 10, od tega 1 za vezavo s FNM
— vpis v 1. letnik (izredno): 5
— vpis po merilih za prehode (redno): 2
— vzporedni študij (redno): 2
Predvideno število vpisnih mest za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva za:
— vpis v 1. letnik (redno): 1
— vpis po merilih za prehode (redno): 1
Minimalno število za izvedbo izrednega študija je 5.
Ta študijski program je mogoče vezati tudi z dvopredmetnim nepedagoškim študijskim programom. V primeru tovrstne
vezave bo študent opravil 26 ECTS več, kot je predvideno s študijskim programom. Kandidatom je namreč treba
zagotoviti najmanj 60 ECTS vsebin s področja pedagoških, psiholoških in didaktičnih vsebin.

14. FILOZOFIJA (dvopredmetni nepedagoški študijski program)
V študijski program 2. stopnje Filozofija se lahko vpiše, kdor je zaključil:
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: Filozofija (2261).
2. Študijski program prve stopnje z vseh drugih strokovnih področij, če je pred vpisom v študijski program opravil
študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 15 ECTS, in ustrezno število ECTS na drugi polovički
dvopredmetnega študijskega programa, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za
izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje
obveznosti: Epistemologija (5 ECTS), Logika (6 ECTS), Etika (4 ECTS).
3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Filozofija (2261).
4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z vseh drugih strokovnih področij, če je pred
vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 15 ECTS, in
ustrezno število ECTS na drugi polovički dvopredmetnega študijskega programa, ki jih kandidat lahko opravi med
študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v
študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Epistemologija (5 ECTS), Logika (6 ECTS), Etika (4 ECTS)
5. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Filozofija (2261). Takemu
kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički
študijskega programa, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za
prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
6. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z vseh drugih strokovnih področij. Takemu kandidatu se
znotraj študijskega programa prizna praviloma 10–20 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega
programa, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
7. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Filozofija (2261). Takemu kandidatu se znotraj študijskega
programa prizna praviloma 30 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se
vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim
študijskim programom.
8. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, z vseh drugih strokovnih področij. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa
prizna praviloma 10–20 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se skladno
s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Filozofija se upošteva:
Uspeh pri predhodnem študiju:
Povprečna ocena: 70 %
Ocena diplomskega dela: 30 % (če ga je predhodni študij predvideval)
oziroma
Povprečna ocena: 100 % (če predhodni študij diplomskega dela ni predvideval)

Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Filozofija omogočen prehod kandidatom, vpisanim na študijske
programe z naslednjih področij: filozofija, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po
kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se
nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno
priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem
programu.
Način študija: redni
Predvideno število vpisnih mest za državljane RS in EU za:
— vpis v 1. letnik (redno): 8, od tega 1 za vezavo s FNM
— vpis po merilih za prehode (redno): 4
— vzporedni študij (redno): 2
Predvideno število vpisnih mest za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva za:
— vpis v 1. letnik (redno): 1

15. PSIHOLOGIJA (enopredmetni nepedagoški študijski program)
V študijski program 2. stopnje Psihologija se lahko vpiše, kdor je zaključil:
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: psihologija (3111).
2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: biopsihologija (4219) in drugi študijski programi, v
katerih je zastopanih vsaj 50 ECTS psiholoških vsebin, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske
obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 60 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi
stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. V
celoti mora opraviti naslednje obveznosti: Zgodovina in metode psihologije (6 ECTS), Višji spoznavni procesi (6
ECTS), Razvojna psihologija mladostništva in odraslosti (7 ECTS), Pedagoška psihologija 1 (7 ECTS), Socialna
psihologija 1 (7 ECTS), Osebnost (6 ECTS), Psihometrija (7 ECTS), Uvod v klinično psihologijo (7 ECTS) in Psihologija v
organizacijah (7 ECTS).
3. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: psihologija (3111). Takemu
kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s
priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Psihologija se upošteva:
Uspeh pri predhodnem študiju, tj. povprečna ocena študija (brez diplomskega dela): 100 %
Način študija: redni in izredni
Predvideno število vpisnih mest za državljane RS in EU za:
— vpis v 1. letnik (redno): 45
— vpis v 1. letnik (izredno): 20
Predvideno število vpisnih mest za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva za:
— vpis v 1. letnik (redno): 4
— vpis v 1. letnik (izredno): 2
Minimalno število za izvedbo izrednega študija je 15.

16. PEDAGOGIKA (enopredmetni pedagoški študijski program)

V študijski program 2. stopnje Pedagogika se lahko vpiše, kdor je zaključil:
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev (14).
2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: humanistika (22) in družbene vede (31), če je pred
vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 23 ECTS, ki jih
kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem
diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Metodologija
pedagoškega raziskovanja (7 ECTS), Uvod v pedagogiko (4 ECTS), Zgodovina pedagogike (6 ECTS), Osnove didaktike
(6 ECTS).
3. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: naravoslovje (40), če je pred vpisom v študijski
program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 35 ECTS, ki jih kandidat lahko
opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred
vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Metodologija pedagoškega raziskovanja (7 ECTS),
Uvod v pedagogiko (4 ECTS), Zgodovina pedagogike (6 ECTS), Osnove didaktike (6 ECTS), Razvojna psihologija (6
ECTS), Specialna pedagogika (6 ECTS).
4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: izobraževalne
vede in izobraževanje učiteljev (14).
5. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: humanistika (22) in
družbene vede (31), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje
študija v obsegu 23 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje
oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti:
Metodologija pedagoškega raziskovanja (7 ECTS), Uvod v pedagogiko (4 ECTS), Zgodovina pedagogike (6 ECTS),
Osnove didaktike (6 ECTS).
6. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: naravoslovje (40),
če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 35
ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem
diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Metodologija
pedagoškega raziskovanja (7 ECTS), Uvod v pedagogiko (4 ECTS), Zgodovina pedagogike (6 ECTS), Osnove didaktike
(6 ECTS), Razvojna psihologija (6 ECTS), Specialna pedagogika (6 ECTS).
7. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: izobraževalne vede in
izobraževanje učiteljev (14). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa
se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim
študijskim programom.
8. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: humanistika (22), družbene
vede (31) in naravoslovje (40). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 10–30 ECTS, le-ta pa se
skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
9. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev (14).
Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik
študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
10. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: humanistika (22), družbene vede (31) in naravoslovje (40).
Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 10–30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni
letnik študija.
Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Pedagogika se upošteva:
Uspeh pri predhodnem študiju:
Povprečna ocena: 70 %
Ocena diplomskega dela: 30 % (če ga je predhodni študij predvideval)
oziroma
Povprečna ocena: 100 % (če predhodni študij diplomskega dela ni predvideval)

Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Pedagogika omogočen prehod kandidatom, vpisanim na
študijske programe z naslednjih področij: izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev, ki ob zaključku študija
zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti
po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno
priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem
programu.
Način študija: redni
Predvideno število vpisnih mest za državljane RS in EU za:
— vpis v 1. letnik (redno): 20
— vpis po merilih za prehode (redno): 3
— vzporedni študij (redno): 3
Predvideno število vpisnih mest za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva za:
— vpis v 1. letnik (redno): 3
— vpis po merilih za prehode (redno): 3

17. PEDAGOGIKA (dvopredmetni pedagoški študijski program)
V študijski program 2. stopnje Pedagogika se lahko vpiše, kdor je zaključil:
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev (14).
2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: humanistika (22) in družbene vede (31), če je pred
vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 23 ECTS, in
ustrezno število ECTS na drugi polovički dvopredmetnega študijskega programa, ki jih kandidat lahko opravi med
študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v
študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Metodologija pedagoškega raziskovanja (7 ECTS), Uvod v
pedagogiko (4 ECTS), Zgodovina pedagogike (6 ECTS), Osnove didaktike (6 ECTS).
3. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: naravoslovje (40), če je pred vpisom v študijski
program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 29 ECTS, in ustrezno število ECTS
na drugi polovički dvopredmetnega študijskega programa, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji,
v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti
mora naslednje obveznosti: Metodologija pedagoškega raziskovanja (7 ECTS), Uvod v pedagogiko (4 ECTS),
Zgodovina pedagogike (6 ECTS), Osnove didaktike (6 ECTS), Razvojna psihologija (6 ECTS).
4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: izobraževalne
vede in izobraževanje učiteljev (14).
5. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: humanistika (22) in
družbene vede (31), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje
študija v obsegu 23 ECTS, in ustrezno število ECTS na drugi polovički dvopredmetnega študijskega programa, ki jih
kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem
diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Metodologija
pedagoškega raziskovanja (7 ECTS), Uvod v pedagogiko (4 ECTS), Zgodovina pedagogike (6 ECTS), Osnove didaktike
(6 ECTS).
6. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: naravoslovje (40),
če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 29
ECTS, in ustrezno število ECTS na drugi polovički dvopredmetnega študijskega programa, ki jih kandidat lahko
opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred
vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Metodologija pedagoškega raziskovanja (7 ECTS),
Uvod v pedagogiko (4 ECTS), Zgodovina pedagogike (6 ECTS), Osnove didaktike (6 ECTS), Razvojna psihologija (6
ECTS).
7. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: izobraževalne vede in
izobraževanje učiteljev (14). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS ter

ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s
priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
8. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: humanistika (22), družbene
vede (31) in naravoslovje (40). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 10–20 ECTS ter ustrezno
število ECTS na drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
9. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev (14).
Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi
polovički študijskega programa, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje
pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
10. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: humanistika (22), družbene vede (31) in naravoslovje (40).
Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 10–20 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički
študijskega programa, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Pedagogika se upošteva:
Uspeh pri predhodnem študiju:
Povprečna ocena: 70 %
Ocena diplomskega dela: 30 % (če ga je predhodni študij predvideval)
oziroma
Povprečna ocena: 100 % (če predhodni študij diplomskega dela ni predvideval)
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Pedagogika omogočen prehod kandidatom, vpisanim na
študijske programe z naslednjih področij: izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev, ki ob zaključku študija
zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti
po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno
priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem
programu.
Način študija: redni
Predvideno število vpisnih mest za državljane RS in EU za:
— vpis v 1. letnik (redno): 45
— vpis po merilih za prehode (redno): 4
— vzporedni študij (redno): 4
Predvideno število vpisnih mest za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva za:
— vpis v 1. letnik (redno): 4
— vpis po merilih za prehode (redno): 4

18. GEOGRAFIJA (dvopredmetni pedagoški študijski program)
V študijski program 2. stopnje Geografija se lahko vpiše, kdor je zaključil:
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: izobraževanje učiteljev družboslovnih predmetov –
geografija (1452), družbene vede − geografija (podrobneje neopredeljeno) (3100), geografija (naravna in
geofizikalna) ( 4432).
2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev (splošno)
(1400), izobraževalne vede (142), izobraževanje učiteljev za primarno (bazično izobraževanje) (144), izobraževanje
učiteljev posameznih predmetov (145), izobraževanje učiteljev za izobraževanje odraslih (1465), humanistika (22),
družbene vede (podrobneje neopredeljeno) (3100), psihologija (podrobneje neopredeljeno) (3110), psihologija
(3111), psihologija (drugo) (3119), (sociologija in študiji kultur (podrobno neopredeljeno) (3120), sociologija
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(3121), etnologija (3122), kulturologija (3123), socialna in humana geografija (3124), socialna antropologija (3125),
ženski študiji (3127), sociologija in študiji kultur (drugo) (3129), politologija, odnossi posameznik-družba-država
(drugo)(313), ekonomija (podrobneje neopredeljeno) (3140), ekonomija (3141), politična ekonomija (3143),
ekonomija (drugo) (3149), novinarstvo in poročevalstvo (podrobneje neopredeljeno) (3210), poslovne in upravne
vede (podrobneje neopredeljeno) (3400), naravoslovje, matematika, računalništvo (podrobneje neopredeljeno)
(4000), biologija in biokemija (podrobneje neopredeljeno) (4210), biologija (4211), biokemija (4212), biofizika
(4213), biologija in biokemija (drugo) (4210), okoljske in okoljevarstvene vede (podrobneje neopredeljeno) (4220),
ekologija (4221), okoljske in okoljevarstvene vede (drugo) (4229), fizika (podrobneje neopredeljeno) (4400), fizika
in astronomija (podrobneje neopredeljeno) (4410), fizika (4411), astronomija (4412), fizika in astronomija (drugo)
(4413), kemija (podrobneje neopredeljeno) (4420), geofizikalne vede (443), matematika (podrobneje
neopredeljeno) (4610), statistika (podrobneje neopredeljeno) (4620), statistika (drugo) (4629), uporabno
računalništvo (podrobneje neopredeljeno) (4820), splošna uporaba računalnikov (4821), arhitektura in urbanizem
(podrobneje neopredeljeno) (5810), arhitektura (5811), urbanizem (5812), geodezija in kartografija (5813),
krajinska arhitektura (5814), arhitektura in urbanizem (drugo) (5819), kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo (široki
programi) (6200), socialno delo in svetovanje (podrobneje neopredeljeno) (7620), poklicna orientacija (poklicno
informiranje in svetovanje) (7625), socialno delo in svetovanje (drugo) (7629), varstvo okolja (8500), nadzor nad
onesnaževanjem okolja (podrobneje neopredeljeno) (8510), zaščita zraka (8511), zaščita vode (8512), zaščita na
področju industrijskih odpadkov in odplak (8513), zaščita pred zvočnim onesnaževanjem (8514), nadzor nad
onesnaževanjem okolja (drugo) (8516), ohranjanje narave (8521), nacionalni parki in rezervati (8522), ohranjanje
živalskih vrst (8523), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje
študija v obsegu 30 ECTS, in ustrezno število ECTS na drugi polovički dvopredmetnega študijskega programa, ki jih
kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem
diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Geomorfologija – 4
ECTS, Klimatogeografija – 5 ECTS, Geografija prebivalstva – 5 ECTS, Ekonomska geografija – 7 ECTS, Geografija
slovenskih pokrajin – 4 ECTS, Kartografija in GIS – 5 ECTS.
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: izobraževanje
učiteljev družboslovnih predmetov – geografija (1452), družbene vede − geografija (podrobneje neopredeljeno)
(3100), geografija (naravna in geofizikalna) ( 4432).
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: izobraževalne vede
in izobraževanje učiteljev (splošno) (1400), izobraževalne vede (142), izobraževanje učiteljev za primarno (bazično
izobraževanje) (144), izobraževanje učiteljev posameznih predmetov (145), izobraževanje učiteljev za izobraževanje
odraslih (1465), humanistika (22), družbene vede (podrobneje neopredeljeno) (3100), psihologija (podrobneje
neopredeljeno) (3110), psihologija (3111), psihologija (drugo) (3119), (sociologija in študiji kultur (podrobno
neopredeljeno) (3120), sociologija (3121), etnologija (3122), kulturologija (3123), socialna in humana geografija
(3124), socialna antropologija (3125), ženski študiji (3127), sociologija in študiji kultur (drugo) (3129), politologija,
odnossi posameznik-družba-država (drugo)(313), ekonomija (podrobneje neopredeljeno) (3140), ekonomija
(3141), politična ekonomija (3143), ekonomija (drugo) (3149), novinarstvo in poročevalstvo (podrobneje
neopredeljeno) (3210), poslovne in upravne vede (podrobneje neopredeljeno) (3400), naravoslovje, matematika,
računalništvo (podrobneje neopredeljeno) (4000), biologija in biokemija (podrobneje neopredeljeno) (4210),
biologija (4211), biokemija (4212), biofizika (4213), biologija in biokemija (drugo) (4210), okoljske in
okoljevarstvene vede (podrobneje neopredeljeno) (4220), ekologija (4221), okoljske in okoljevarstvene vede
(drugo) (4229), fizika (podrobneje neopredeljeno) (4400), fizika in astronomija (podrobneje neopredeljeno) (4410),
fizika (4411), astronomija (4412), fizika in astronomija (drugo) (4413), kemija (podrobneje neopredeljeno) (4420),
geofizikalne vede (443), matematika (podrobneje neopredeljeno) (4610), statistika (podrobneje neopredeljeno)
(4620), statistika (drugo) (4629), uporabno računalništvo (podrobneje neopredeljeno) (4820), splošna uporaba
računalnikov (4821), arhitektura in urbanizem (podrobneje neopredeljeno) (5810), arhitektura (5811), urbanizem
(5812), geodezija in kartografija (5813), krajinska arhitektura (5814), arhitektura in urbanizem (drugo) (5819),
kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo (široki programi) (6200), socialno delo in svetovanje (podrobneje neopredeljeno)
(7620), poklicna orientacija (poklicno informiranje in svetovanje) (7625), socialno delo in svetovanje (drugo) (7629),
varstvo okolja (8500), nadzor nad onesnaževanjem okolja (podrobneje neopredeljeno) (8510), zaščita zraka (8511),
zaščita vode (8512), zaščita na področju industrijskih odpadkov in odplak (8513), zaščita pred zvočnim
onesnaževanjem (8514), nadzor nad onesnaževanjem okolja (drugo) (8516), ohranjanje narave (8521), nacionalni
parki in rezervati (8522), ohranjanje živalskih vrst (8523), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske
obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 30 ECTS, in ustrezno število ECTS na drugi polovički
dvopredmetnega študijskega programa, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za
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izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje
obveznosti: Geomorfologija – 4 ECTS, Klimatogeografija – 5 ECTS, Geografija prebivalstva – 5 ECTS, Ekonomska
geografija – 7 ECTS, Geografija slovenskih pokrajin – 4 ECTS, Kartografija in GIS – 5 ECTS.
Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: izobraževanje učiteljev
družboslovnih predmetov – geografija (1452), družbene vede − geografija (podrobneje neopredeljeno) (3100),
geografija (naravna in geofizikalna) ( 4432). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 30
ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s
priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: izobraževalne vede in
izobraževanje učiteljev (splošno) (1400), izobraževalne vede (142), izobraževanje učiteljev za primarno (bazično
izobraževanje) (144), izobraževanje učiteljev posameznih predmetov (145), izobraževanje učiteljev za izobraževanje
odraslih (1465), humanistika (22), družbene vede (podrobneje neopredeljeno) (3100), psihologija (podrobneje
neopredeljeno) (3110), psihologija (3111), psihologija (drugo) (3119), (sociologija in študiji kultur (podrobno
neopredeljeno) (3120), sociologija (3121), etnologija (3122), kulturologija (3123), socialna in humana geografija
(3124), socialna antropologija (3125), ženski študiji (3127), sociologija in študiji kultur (drugo) (3129), politologija,
odnossi posameznik-družba-država (drugo)(313), ekonomija (podrobneje neopredeljeno) (3140), ekonomija
(3141), politična ekonomija (3143), ekonomija (drugo) (3149), novinarstvo in poročevalstvo (podrobneje
neopredeljeno) (3210), poslovne in upravne vede (podrobneje neopredeljeno) (3400), naravoslovje, matematika,
računalništvo (podrobneje neopredeljeno) (4000), biologija in biokemija (podrobneje neopredeljeno) (4210),
biologija (4211), biokemija (4212), biofizika (4213), biologija in biokemija (drugo) (4210), okoljske in
okoljevarstvene vede (podrobneje neopredeljeno) (4220), ekologija (4221), okoljske in okoljevarstvene vede
(drugo) (4229), fizika (podrobneje neopredeljeno) (4400), fizika in astronomija (podrobneje neopredeljeno) (4410),
fizika (4411), astronomija (4412), fizika in astronomija (drugo) (4413), kemija (podrobneje neopredeljeno) (4420),
geofizikalne vede (443), matematika (podrobneje neopredeljeno) (4610), statistika (podrobneje neopredeljeno)
(4620), statistika (drugo) (4629), uporabno računalništvo (podrobneje neopredeljeno) (4820), splošna uporaba
računalnikov (4821), arhitektura in urbanizem (podrobneje neopredeljeno) (5810), arhitektura (5811), urbanizem
(5812), geodezija in kartografija (5813), krajinska arhitektura (5814), arhitektura in urbanizem (drugo) (5819),
kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo (široki programi) (6200), socialno delo in svetovanje (podrobneje neopredeljeno)
(7620), poklicna orientacija (poklicno informiranje in svetovanje) (7625), socialno delo in svetovanje (drugo) (7629),
varstvo okolja (8500), nadzor nad onesnaževanjem okolja (podrobneje neopredeljeno) (8510), zaščita zraka (8511),
zaščita vode (8512), zaščita na področju industrijskih odpadkov in odplak (8513), zaščita pred zvočnim
onesnaževanjem (8514), nadzor nad onesnaževanjem okolja (drugo) (8516), ohranjanje narave (8521), nacionalni
parki in rezervati (8522), ohranjanje živalskih vrst (8523). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna
praviloma 5–30 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se skladno s tem
vpiše v ustrezni letnik študija.
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: izobraževanje učiteljev družboslovnih predmetov –
geografija (1452), družbene vede – geografija (podrobneje neopredeljeno) (3100), geografija (naravna in
geofizikalna) ( 4432). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS ter ustrezno
število ECTS na drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi
obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev (splošno)
(1400), izobraževalne vede (142), izobraževanje učiteljev za primarno (bazično izobraževanje) (144), izobraževanje
učiteljev posameznih predmetov (145), izobraževanje učiteljev za izobraževanje odraslih (1465), humanistika (22),
družbene vede (podrobneje neopredeljeno) (3100), psihologija (podrobneje neopredeljeno) (3110), psihologija
(3111), psihologija (drugo) (3119), (sociologija in študiji kultur (podrobno neopredeljeno) (3120), sociologija
(3121), etnologija (3122), kulturologija (3123), socialna in humana geografija (3124), socialna antropologija (3125),
ženski študiji (3127), sociologija in študiji kultur (drugo) (3129), politologija, odnossi posameznik-družba-država
(drugo)(313), ekonomija (podrobneje neopredeljeno) (3140), ekonomija (3141), politična ekonomija (3143),
ekonomija (drugo) (3149), novinarstvo in poročevalstvo (podrobneje neopredeljeno) (3210), poslovne in upravne
vede (podrobneje neopredeljeno) (3400), naravoslovje, matematika, računalništvo (podrobneje neopredeljeno)
(4000), biologija in biokemija (podrobneje neopredeljeno) (4210), biologija (4211), biokemija (4212), biofizika
(4213), biologija in biokemija (drugo) (4210), okoljske in okoljevarstvene vede (podrobneje neopredeljeno) (4220),
ekologija (4221), okoljske in okoljevarstvene vede (drugo) (4229), fizika (podrobneje neopredeljeno) (4400), fizika

in astronomija (podrobneje neopredeljeno) (4410), fizika (4411), astronomija (4412), fizika in astronomija (drugo)
(4413), kemija (podrobneje neopredeljeno) (4420), geofizikalne vede (443), matematika (podrobneje
neopredeljeno) (4610), statistika (podrobneje neopredeljeno) (4620), statistika (drugo) (4629), uporabno
računalništvo (podrobneje neopredeljeno) (4820), splošna uporaba računalnikov (4821), arhitektura in urbanizem
(podrobneje neopredeljeno) (5810), arhitektura (5811), urbanizem (5812), geodezija in kartografija (5813),
krajinska arhitektura (5814), arhitektura in urbanizem (drugo) (5819), kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo (široki
programi) (6200), socialno delo in svetovanje (podrobneje neopredeljeno) (7620), poklicna orientacija (poklicno
informiranje in svetovanje) (7625), socialno delo in svetovanje (drugo) (7629), varstvo okolja (8500), nadzor nad
onesnaževanjem okolja (podrobneje neopredeljeno) (8510), zaščita zraka (8511), zaščita vode (8512), zaščita na
področju industrijskih odpadkov in odplak (8513), zaščita pred zvočnim onesnaževanjem (8514), nadzor nad
onesnaževanjem okolja (drugo) (8516), ohranjanje narave (8521), nacionalni parki in rezervati (8522), ohranjanje
živalskih vrst (8523). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 5–30 ECTS ter ustrezno število ECTS
na drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Geografija se upošteva:
Uspeh pri predhodnem študiju:
Povprečna ocena: 70 %
Ocena diplomskega dela: 30 % (če ga je predhodni študij predvideval)
oziroma
Povprečna ocena: 100 % (če predhodni študij diplomskega dela ni predvideval)
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Geografija omogočen prehod kandidatom, vpisanim na
študijske programe z naslednjih področij humanistika, družboslovne in naravoslovne vede, ki ob zaključku študija
zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti
po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno
priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem
programu.
Način študija: redni in izredni
Predvideno število vpisnih mest za državljane RS in EU za:
— vpis v 1. letnik (redno): 35, od tega 5 za redni študij – povezava s FNM
— vpis v 1. letnik (izredno): 15
— vpis po merilih za prehode (redno): 1
— vzporedni študij (redno): 2
Predvideno število vpisnih mest za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva za:
— vpis v 1. letnik (redno): 4
— vpis v 1. letnik (izredno): 2
Minimalno število za izvedbo izrednega študija je 5.
Ta študijski program je mogoče vezati tudi z dvopredmetnim nepedagoškim študijskim programom. V primeru tovrstne
vezave bo študent opravil 18 ECTS več, kot je predvideno s študijskim programom. Kandidatom je namreč treba
zagotoviti najmanj 60 ECTS vsebin s področja pedagoških, psiholoških in didaktičnih vsebin.

19. GEOGRAFIJA (dvopredmetni nepedagoški študijski program)
V študijski program 2. stopnje Geografija se lahko vpiše, kdor je zaključil:
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: izobraževanje učiteljev družboslovnih predmetov –
geografija (1452), družbene vede − geografija (podrobneje neopredeljeno) (3100), geografija (naravna in
geofizikalna) ( 4432).

2.

3.

4.

Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev (splošno)
(1400), izobraževalne vede (142), izobraževanje učiteljev za primarno (bazično izobraževanje) (144), izobraževanje
učiteljev posameznih predmetov (145), izobraževanje učiteljev za izobraževanje odraslih (1465), humanistika (22),
družbene vede (podrobneje neopredeljeno) (3100), psihologija (podrobneje neopredeljeno) (3110), psihologija
(3111), psihologija (drugo) (3119), (sociologija in študiji kultur (podrobno neopredeljeno) (3120), sociologija
(3121), etnologija (3122), kulturologija (3123), socialna in humana geografija (3124), socialna antropologija (3125),
ženski študiji (3127), sociologija in študiji kultur (drugo) (3129), politologija, odnossi posameznik-družba-država
(drugo)(313), ekonomija (podrobneje neopredeljeno) (3140), ekonomija (3141), politična ekonomija (3143),
ekonomija (drugo) (3149), novinarstvo in poročevalstvo (podrobneje neopredeljeno) (3210), poslovne in upravne
vede (podrobneje neopredeljeno) (3400), naravoslovje, matematika, računalništvo (podrobneje neopredeljeno)
(4000), biologija in biokemija (podrobneje neopredeljeno) (4210), biologija (4211), biokemija (4212), biofizika
(4213), biologija in biokemija (drugo) (4210), okoljske in okoljevarstvene vede (podrobneje neopredeljeno) (4220),
ekologija (4221), okoljske in okoljevarstvene vede (drugo) (4229), fizika (podrobneje neopredeljeno) (4400), fizika
in astronomija (podrobneje neopredeljeno) (4410), fizika (4411), astronomija (4412), fizika in astronomija (drugo)
(4413), kemija (podrobneje neopredeljeno) (4420), geofizikalne vede (443), matematika (podrobneje
neopredeljeno) (4610), statistika (podrobneje neopredeljeno) (4620), statistika (drugo) (4629), uporabno
računalništvo (podrobneje neopredeljeno) (4820), splošna uporaba računalnikov (4821), arhitektura in urbanizem
(podrobneje neopredeljeno) (5810), arhitektura (5811), urbanizem (5812), geodezija in kartografija (5813),
krajinska arhitektura (5814), arhitektura in urbanizem (drugo) (5819), kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo (široki
programi) (6200), socialno delo in svetovanje (podrobneje neopredeljeno) (7620), poklicna orientacija (poklicno
informiranje in svetovanje) (7625), socialno delo in svetovanje (drugo) (7629), varstvo okolja (8500), nadzor nad
onesnaževanjem okolja (podrobneje neopredeljeno) (8510), zaščita zraka (8511), zaščita vode (8512), zaščita na
področju industrijskih odpadkov in odplak (8513), zaščita pred zvočnim onesnaževanjem (8514), nadzor nad
onesnaževanjem okolja (drugo) (8516), ohranjanje narave (8521), nacionalni parki in rezervati (8522), ohranjanje
živalskih vrst (8523), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje
študija v obsegu 30 ECTS, in ustrezno število ECTS na drugi polovički dvopredmetnega študijskega programa, ki jih
kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem
diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Geomorfologija – 4
ECTS, Klimatogeografija – 5 ECTS, Geografija prebivalstva – 5 ECTS, Ekonomska geografija – 7 ECTS, Geografija
slovenskih pokrajin – 4 ECTS, Kartografija in GIS – 5 ECTS.
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: izobraževanje
učiteljev družboslovnih predmetov – geografija (1452), družbene vede − geografija (podrobneje neopredeljeno)
(3100), geografija (naravna in geofizikalna) ( 4432).
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: izobraževalne vede
in izobraževanje učiteljev (splošno) (1400), izobraževalne vede (142), izobraževanje učiteljev za primarno (bazično
izobraževanje) (144), izobraževanje učiteljev posameznih predmetov (145), izobraževanje učiteljev za izobraževanje
odraslih (1465), humanistika (22), družbene vede (podrobneje neopredeljeno) (3100), psihologija (podrobneje
neopredeljeno) (3110), psihologija (3111), psihologija (drugo) (3119), (sociologija in študiji kultur (podrobno
neopredeljeno) (3120), sociologija (3121), etnologija (3122), kulturologija (3123), socialna in humana geografija
(3124), socialna antropologija (3125), ženski študiji (3127), sociologija in študiji kultur (drugo) (3129), politologija,
odnossi posameznik-družba-država (drugo)(313), ekonomija (podrobneje neopredeljeno) (3140), ekonomija
(3141), politična ekonomija (3143), ekonomija (drugo) (3149), novinarstvo in poročevalstvo (podrobneje
neopredeljeno) (3210), poslovne in upravne vede (podrobneje neopredeljeno) (3400), naravoslovje, matematika,
računalništvo (podrobneje neopredeljeno) (4000), biologija in biokemija (podrobneje neopredeljeno) (4210),
biologija (4211), biokemija (4212), biofizika (4213), biologija in biokemija (drugo) (4210), okoljske in
okoljevarstvene vede (podrobneje neopredeljeno) (4220), ekologija (4221), okoljske in okoljevarstvene vede
(drugo) (4229), fizika (podrobneje neopredeljeno) (4400), fizika in astronomija (podrobneje neopredeljeno) (4410),
fizika (4411), astronomija (4412), fizika in astronomija (drugo) (4413), kemija (podrobneje neopredeljeno) (4420),
geofizikalne vede (443), matematika (podrobneje neopredeljeno) (4610), statistika (podrobneje neopredeljeno)
(4620), statistika (drugo) (4629), uporabno računalništvo (podrobneje neopredeljeno) (4820), splošna uporaba
računalnikov (4821), arhitektura in urbanizem (podrobneje neopredeljeno) (5810), arhitektura (5811), urbanizem
(5812), geodezija in kartografija (5813), krajinska arhitektura (5814), arhitektura in urbanizem (drugo) (5819),
kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo (široki programi) (6200), socialno delo in svetovanje (podrobneje neopredeljeno)
(7620), poklicna orientacija (poklicno informiranje in svetovanje) (7625), socialno delo in svetovanje (drugo) (7629),
varstvo okolja (8500), nadzor nad onesnaževanjem okolja (podrobneje neopredeljeno) (8510), zaščita zraka (8511),
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7.

8.

zaščita vode (8512), zaščita na področju industrijskih odpadkov in odplak (8513), zaščita pred zvočnim
onesnaževanjem (8514), nadzor nad onesnaževanjem okolja (drugo) (8516), ohranjanje narave (8521), nacionalni
parki in rezervati (8522), ohranjanje živalskih vrst (8523), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske
obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 30 ECTS, in ustrezno število ECTS na drugi polovički
dvopredmetnega študijskega programa, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za
izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje
obveznosti: Geomorfologija – 4 ECTS, Klimatogeografija – 5 ECTS, Geografija prebivalstva – 5 ECTS, Ekonomska
geografija – 7 ECTS, Geografija slovenskih pokrajin – 4 ECTS, Kartografija in GIS – 5 ECTS.
Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: izobraževanje učiteljev
družboslovnih predmetov – geografija (1452), družbene vede − geografija (podrobneje neopredeljeno) (3100),
geografija (naravna in geofizikalna) ( 4432). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 30
ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s
priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: izobraževalne vede in
izobraževanje učiteljev (splošno) (1400), izobraževalne vede (142), izobraževanje učiteljev za primarno (bazično
izobraževanje) (144), izobraževanje učiteljev posameznih predmetov (145), izobraževanje učiteljev za izobraževanje
odraslih (1465), humanistika (22), družbene vede (podrobneje neopredeljeno) (3100), psihologija (podrobneje
neopredeljeno) (3110), psihologija (3111), psihologija (drugo) (3119), (sociologija in študiji kultur (podrobno
neopredeljeno) (3120), sociologija (3121), etnologija (3122), kulturologija (3123), socialna in humana geografija
(3124), socialna antropologija (3125), ženski študiji (3127), sociologija in študiji kultur (drugo) (3129), politologija,
odnossi posameznik-družba-država (drugo)(313), ekonomija (podrobneje neopredeljeno) (3140), ekonomija
(3141), politična ekonomija (3143), ekonomija (drugo) (3149), novinarstvo in poročevalstvo (podrobneje
neopredeljeno) (3210), poslovne in upravne vede (podrobneje neopredeljeno) (3400), naravoslovje, matematika,
računalništvo (podrobneje neopredeljeno) (4000), biologija in biokemija (podrobneje neopredeljeno) (4210),
biologija (4211), biokemija (4212), biofizika (4213), biologija in biokemija (drugo) (4210), okoljske in
okoljevarstvene vede (podrobneje neopredeljeno) (4220), ekologija (4221), okoljske in okoljevarstvene vede
(drugo) (4229), fizika (podrobneje neopredeljeno) (4400), fizika in astronomija (podrobneje neopredeljeno) (4410),
fizika (4411), astronomija (4412), fizika in astronomija (drugo) (4413), kemija (podrobneje neopredeljeno) (4420),
geofizikalne vede (443), matematika (podrobneje neopredeljeno) (4610), statistika (podrobneje neopredeljeno)
(4620), statistika (drugo) (4629), uporabno računalništvo (podrobneje neopredeljeno) (4820), splošna uporaba
računalnikov (4821), arhitektura in urbanizem (podrobneje neopredeljeno) (5810), arhitektura (5811), urbanizem
(5812), geodezija in kartografija (5813), krajinska arhitektura (5814), arhitektura in urbanizem (drugo) (5819),
kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo (široki programi) (6200), socialno delo in svetovanje (podrobneje neopredeljeno)
(7620), poklicna orientacija (poklicno informiranje in svetovanje) (7625), socialno delo in svetovanje (drugo) (7629),
varstvo okolja (8500), nadzor nad onesnaževanjem okolja (podrobneje neopredeljeno) (8510), zaščita zraka (8511),
zaščita vode (8512), zaščita na področju industrijskih odpadkov in odplak (8513), zaščita pred zvočnim
onesnaževanjem (8514), nadzor nad onesnaževanjem okolja (drugo) (8516), ohranjanje narave (8521), nacionalni
parki in rezervati (8522), ohranjanje živalskih vrst (8523). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna
praviloma 5–30 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se skladno s tem
vpiše v ustrezni letnik študija.
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: izobraževanje učiteljev družboslovnih predmetov –
geografija (1452), družbene vede − geografija (podrobneje neopredeljeno) (3100), geografija (naravna in
geofizikalna) ( 4432). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS ter ustrezno
število ECTS na drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi
obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev (splošno)
(1400), izobraževalne vede (142), izobraževanje učiteljev za primarno (bazično izobraževanje) (144), izobraževanje
učiteljev posameznih predmetov (145), izobraževanje učiteljev za izobraževanje odraslih (1465), humanistika (22),
družbene vede (podrobneje neopredeljeno) (3100), psihologija (podrobneje neopredeljeno) (3110), psihologija
(3111), psihologija (drugo) (3119), (sociologija in študiji kultur (podrobno neopredeljeno) (3120), sociologija
(3121), etnologija (3122), kulturologija (3123), socialna in humana geografija (3124), socialna antropologija (3125),
ženski študiji (3127), sociologija in študiji kultur (drugo) (3129), politologija, odnossi posameznik-družba-država
(drugo)(313), ekonomija (podrobneje neopredeljeno) (3140), ekonomija (3141), politična ekonomija (3143),

ekonomija (drugo) (3149), novinarstvo in poročevalstvo (podrobneje neopredeljeno) (3210), poslovne in upravne
vede (podrobneje neopredeljeno) (3400), naravoslovje, matematika, računalništvo (podrobneje neopredeljeno)
(4000), biologija in biokemija (podrobneje neopredeljeno) (4210), biologija (4211), biokemija (4212), biofizika
(4213), biologija in biokemija (drugo) (4210), okoljske in okoljevarstvene vede (podrobneje neopredeljeno) (4220),
ekologija (4221), okoljske in okoljevarstvene vede (drugo) (4229), fizika (podrobneje neopredeljeno) (4400), fizika
in astronomija (podrobneje neopredeljeno) (4410), fizika (4411), astronomija (4412), fizika in astronomija (drugo)
(4413), kemija (podrobneje neopredeljeno) (4420), geofizikalne vede (443), matematika (podrobneje
neopredeljeno) (4610), statistika (podrobneje neopredeljeno) (4620), statistika (drugo) (4629), uporabno
računalništvo (podrobneje neopredeljeno) (4820), splošna uporaba računalnikov (4821), arhitektura in urbanizem
(podrobneje neopredeljeno) (5810), arhitektura (5811), urbanizem (5812), geodezija in kartografija (5813),
krajinska arhitektura (5814), arhitektura in urbanizem (drugo) (5819), kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo (široki
programi) (6200), socialno delo in svetovanje (podrobneje neopredeljeno) (7620), poklicna orientacija (poklicno
informiranje in svetovanje) (7625), socialno delo in svetovanje (drugo) (7629), varstvo okolja (8500), nadzor nad
onesnaževanjem okolja (podrobneje neopredeljeno) (8510), zaščita zraka (8511), zaščita vode (8512), zaščita na
področju industrijskih odpadkov in odplak (8513), zaščita pred zvočnim onesnaževanjem (8514), nadzor nad
onesnaževanjem okolja (drugo) (8516), ohranjanje narave (8521), nacionalni parki in rezervati (8522), ohranjanje
živalskih vrst (8523). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 5–30 ECTS ter ustrezno število ECTS
na drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Geografija se upošteva:
Uspeh pri predhodnem študiju:
Povprečna ocena: 70 %
Ocena diplomskega dela: 30 % (če ga je predhodni študij predvideval)
oziroma
Povprečna ocena: 100 % (če predhodni študij diplomskega dela ni predvideval)
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Geografija omogočen prehod kandidatom, vpisanim na
študijske programe z naslednjih področij humanistika, družboslovne in naravoslovne vede, ki ob zaključku študija
zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti
po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno
priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem
programu.
Način študija: redni in izredni
Predvideno število vpisnih mest za državljane RS in EU za:
— vpis v 1. letnik (redno): 22, od tega 2 za redni študij – povezava s FNM
— vpis v 1. letnik (izredno): 5
— vpis po merilih za prehode (redno): 1
— vzporedni študij (redno): 1
Predvideno število vpisnih mest za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva za:
— vpis v 1. letnik (redno): 3
— vpis v 1. letnik (izredno): 1
Minimalno število za izvedbo izrednega študija je 5.

20. ZGODOVINA (enopredmetni nepedagoški študijski program)
V študijski program 2. stopnje Zgodovina se lahko vpiše, kdor je zaključil:
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: zgodovina (2251).

2.

3.
4.

5.

6.
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Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: družbenih (31), humanističnih (22) in naravoslovnih
ved (40) ter izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev (14), če je pred vpisom v študijski program opravil
študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 15 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem
na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski
program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Zgodovina slovenskega prostora v srednjem veku (5 ECTS),
Zgodovina slovenskega prostora v zgodnjem novem veku (5 ECTS) in Slovenska zgodovina 1914–1941 (5 ECTS).
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: zgodovina
(2251).
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: družbenih (31),
humanističnih (22) in naravoslovnih ved (40) ter izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev (14), če je pred
vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 15 ECTS, ki jih
kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem
diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Zgodovina slovenskega
prostora v srednjem veku (5 ECTS), Zgodovina slovenskega prostora v zgodnjem novem veku (5 ECTS) in Slovenska
zgodovina 1914–1941 (5 ECTS).
Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: zgodovina (2251).
Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi
polovički študijskega programa, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje
pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: družbenih (31),
humanističnih (22) in naravoslovnih ved (40) ter izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev (14). Takemu
kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 10–30 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički
študijskega programa, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: zgodovina (2251). Takemu kandidatu se znotraj
študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega programa,
le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z
akreditiranim študijskim programom.
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: družboslovnih (31), humanističnih (22) in naravoslovnih ved
(40) ter izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev (14). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa
prizna 10–30 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se skladno s tem
vpiše v ustrezni letnik študija.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Zgodovina se upošteva:
Uspeh pri predhodnem študiju:
Povprečna ocena: 70 %
Ocena diplomskega dela: 30 % (če ga je predhodni študij predvideval)
oziroma
Povprečna ocena: 100 % (če predhodni študij diplomskega dela ni predvideval)
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Zgodovina omogočen prehod kandidatom, vpisanim na
študijske programe z naslednjih področij: zgodovina, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih
kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega
programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno
priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem
programu.
Način študija: redni in izredni

Predvideno število vpisnih mest za državljane RS in EU za:
— vpis v 1. letnik (redno): 30
— vpis v 1. letnik (izredno): 15
— vpis po merilih za prehode (redno): 3
— vzporedni študij (redno): 2
— vzporedni študij (izredno): 1
Predvideno število vpisnih mest za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva za:
— vpis v 1. letnik (redno): 3
— vpis v 1. letnik (izredno): 2
— vpis po merilih za prehode (redno): 2
Minimalno število za izvedbo izrednega študija je 5.

21. ZGODOVINA (dvopredmetni pedagoški študijski program)
V študijski program 2. stopnje Zgodovina se lahko vpiše, kdor je zaključil:
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: zgodovina (2251).
2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: družbenih (31), humanističnih (22) in naravoslovnih
ved (40) ter izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev (14), če je pred vpisom v študijski program opravil
študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v obsegu 10 ECTS, in ustrezno število ECTS na drugi polovički
dvopredmetnega študijskega programa, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za
izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje
obveznosti: Zgodovina slovenskega prostora v srednjem veku (5 ECTS) in Zgodovina slovenskega prostora v
zgodnjem novem veku (5 ECTS).
3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: zgodovina
(2251).
4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: družbenih (31),
humanističnih (22) in naravoslovnih ved (40) ter izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev (14), če je pred
vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 10 ECTS, in
ustrezno število ECTS na drugi polovički dvopredmetnega študijskega programa, ki jih kandidat lahko opravi med
študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v
študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Zgodovina slovenskega prostora v srednjem veku (5 ECTS)
in Zgodovina slovenskega prostora v zgodnjem novem veku (5 ECTS).
5. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: zgodovina (2251).
Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi
polovički študijskega programa, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje
pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
6. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: družboslovnih (31),
humanističnih (22) in naravoslovnih ved (40) ter izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev (14). Takemu
kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 5–15 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički
študijskega programa, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
7. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: zgodovina (2251). Takemu kandidatu se znotraj
študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega programa,
le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z
akreditiranim študijskim programom.
8. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: družboslovnih (31), humanističnih (22) in naravoslovnih ved
(40) ter izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev (14). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa
prizna 5–15 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega programa le-ta pa se skladno s tem vpiše v
ustrezni letnik študija.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Zgodovina se upošteva:
Uspeh pri predhodnem študiju:
Povprečna ocena: 70 %
Ocena diplomskega dela: 30 % (če ga je predhodni študij predvideval)
oziroma
Povprečna ocena: 100 % (če predhodni študij diplomskega dela ni predvideval)
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Zgodovina omogočen prehod kandidatom, vpisanim na
študijske programe z naslednjih področij: zgodovina, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih
kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega
programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno
priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem
programu.
Način študija: redni in izredni
Predvideno število vpisnih mest za državljane RS in EU za:
— vpis v 1. letnik (redno): 40
— vpis v 1. letnik (izredno): 15
— vpis po merilih za prehode (redno): 4
— vzporedni študij (redno): 2
— vzporedni študij (izredno): 1
Predvideno število vpisnih mest za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva za:
— vpis v 1. letnik (redno): 4
— vpis v 1. letnik (izredno): 2
— vpis po merilih za prehode (redno): 2
Minimalno število za izvedbo izrednega študija je 5.

22. ZGODOVINA (dvopredmetni nepedagoški študijski program)
V študijski program 2. stopnje Zgodovina se lahko vpiše, kdor je zaključil:
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: zgodovina (2251).
2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: družbenih (31), humanističnih (22) in naravoslovnih
ved (40) ter izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev (14), če je pred vpisom v študijski program opravil
študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 10 ECTS, in ustrezno število ECTS na drugi polovički
dvopredmetnega študijskega programa, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za
izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje
obveznosti: Zgodovina slovenskega prostora v srednjem veku (5 ECTS) in Zgodovina slovenskega prostora v
zgodnjem novem veku (5 ECTS).
3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: zgodovina
(2251).
4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: družbenih (31),
humanističnih (22) in naravoslovnih ved (40) ter izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev (14), če je pred
vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v obsegu 10 ECTS, in
ustrezno število ECTS na drugi polovički dvopredmetnega študijskega programa, ki jih kandidat lahko opravi med
študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v
študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Zgodovina slovenskega prostora v srednjem veku (5 ECTS)
in Zgodovina slovenskega prostora v zgodnjem novem veku (5 ECTS).
5. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: zgodovina (2251).
Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi
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polovički študijskega programa, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje
pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: družbenih (31),
humanističnih (22) in naravoslovnih ved (40) ter izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev (14). Takemu
kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 5–15 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički
študijskega programa, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: zgodovina (2251). Takemu kandidatu se znotraj
študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega programa,
le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z
akreditiranim študijskim programom.
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: družbenih, humanističnih in naravoslovnih ved,
izobraževanje učiteljev (družboslovnih (31), humanističnih (22) in naravoslovnih ved (40) ter izobraževalne vede in
izobraževanje učiteljev (14). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 5–15 ECTS ter ustrezno
število ECTS na drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Zgodovina se upošteva:
Uspeh pri predhodnem študiju:
Povprečna ocena: 70 %
Ocena diplomskega dela: 30 % (če ga je predhodni študij predvideval)
oziroma
Povprečna ocena: 100 % (če predhodni študij diplomskega dela ni predvideval)
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Zgodovina omogočen prehod kandidatom, vpisanim na
študijske programe z naslednjih področij: zgodovina, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih
kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega
programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno
priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem
programu.
Način študija: redni in izredni
Predvideno število vpisnih mest za državljane RS in EU za:
— vpis v 1. letnik (redno): 15
— vpis v 1. letnik (izredno): 7
— vpis po merilih za prehode (redno): 2
— vzporedni študij (redno): 2
— vzporedni študij (izredno): 2
Predvideno število vpisnih mest za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva za:
— vpis v 1. letnik (redno): 2
— vpis v 1. letnik (izredno): 2
Minimalno število za izvedbo izrednega študija je 5.

23. UMETNOSTNA ZGODOVINA (dvopredmetni nepedagoški študijski program)
V študijski program 2. stopnje Umetnostna zgodovina se lahko vpiše, kdor je zaključil:
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: umetnostna zgodovina (2111).
2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev (14),
umetnost (21), humanistične vede (22), družbene vede (31), novinarstvo in obveščanje (32), poslovne in upravne

3.

4.

5.

6.

vede (34), pravne vede (38), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za
nadaljevanje študija v obsegu 18 ECTS, in ustrezno število ECTS na drugi polovički dvopredmetnega študijskega
programa, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z
opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti:
Zgodovina arhitekture (6 ECTS), Zgodovina slikarstva (6 ECTS), Zgodovina kiparstva (6 ECTS).
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: izobraževalne vede
in izobraževanje učiteljev (14), umetnost (21), humanistične vede (22), družbene vede (31), novinarstvo in
obveščanje (32), poslovne in upravne vede (34), pravne vede (38), če je pred vpisom v študijski program opravil
študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 18 ECTS, in ustrezno število ECTS na drugi polovički
dvopredmetnega študijskega programa, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za
izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje
obveznosti: Zgodovina arhitekture (6 ECTS), Zgodovina slikarstva (6 ECTS), Zgodovina kiparstva (6 ECTS).
Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Umetnostna zgodovina
(2111). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS ter ustrezno število ECTS na
drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje
pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: izobraževalne vede in
izobraževanje učiteljev (14), umetnost (21), humanistične vede (22), družbene vede (31), novinarstvo in obveščanje
(32), poslovne in upravne vede (34), pravne vede (38). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna
praviloma 15 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se skladno s tem
vpiše v ustrezni letnik študija.
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev (14), umetnost
(21), humanistične vede (22), družbene vede (31), novinarstvo in obveščanje (32), poslovne in upravne vede (34),
pravne vede (38). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 15 ECTS ter ustrezno število
ECTS na drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Umetnostna zgodovina se upošteva:
Uspeh pri predhodnem študiju:
Povprečna ocena: 70 %
Ocena diplomskega dela: 30 % (če ga je predhodni študij predvideval)
oziroma
Povprečna ocena: 100 % (če predhodni študij diplomskega dela ni predvideval)
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Umetnostna zgodovina omogočen prehod kandidatom,
vpisanim na študijske programe z naslednjih področij: humanistika in družboslovje, ki ob zaključku študija zagotavljajo
pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz
prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno
priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem
programu.
Način študija: redni
Predvideno število vpisnih mest za državljane RS in EU za:
— vpis v 1. letnik (redno): 20, od tega 2 za redni študij - povezava s FNM)
— vpis po merilih za prehode (redno): 3
— vzporedni študij (redno): 1
Predvideno število vpisnih mest za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva za:
— vpis v 1. letnik (redno): 1

ŠTUDIJSKI PROGRAMI TRETJE STOPNJE UM:
1. FILOZOFIJA,
2. GEOGRAFIJA,
3. GERMANISTIČNE ŠTUDIJE,
4. HUNGARISTIČNE ŠTUDIJE,
5. PEDAGOGIKA,
6. SLOVENISTIČNE ŠTUDIJE,
7. SOCIOLOGIJA,
8. UMETNOSTNA ZGODOVINA,
9. VEDENJSKA IN KOGNITIVNA NEVROZNANOST,
10. ZGODOVINA.
Kraj izvajanja študija: Maribor
Trajanje študija: 3 leta, 180 ECTS
Pogoji za vpis:

1. FILOZOFIJA
V doktorski študijski program Filozofija se lahko vpiše, kdor je končal:
− študijski program 2. stopnje,
− študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004,
− študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za
pridobitev specializacije. Takim kandidatom se pred vpisom v študijski program določijo študijske obveznosti v
obsegu 60 ECTS: Analiza klasičnih filozofskih tekstov (8 ECTS); Vednost, bit in um (8 ECTS). Teoretična ali
praktična filozofija (8 ECTS); Vrednote in vrline (8 ECTS); Metodologija filozofskega raziskovanja (10 ECTS);
trije izbirni predmeti (3 x 6 ECTS),
− študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski
program, ki je ovrednoten s 300 ECTS.
Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.
V primeru omejitve vpisa bo izbira kandidatov temeljila na:
− podlagi povprečne ocene študija (10 %),
− ocene diplomske ali magistrske naloge (10 %) in
− izbirni izpit (80 %).
Obveznosti izbirnega izpita se lahko nadomestijo s strokovnim in znanstvenim delom v obsegu 50 % izpitnih obveznosti.
Glavna merila za znanstveno delo predstavljajo objave, kot so:
− znanstvena monografija,
− samostojni znanstveni sestavek v monografiji,
− izvirni ali pregledni znanstveni članki v revijah s faktorjem vpliva (JCR) ali v revijah, indeksiranih v podatkovnih
zbirkah SCI, SSCI ali A&HCI, in revijah, ki jih naštevajo kriteriji Filozofske fakultete za izvolitve v nazive.
Glavna merila za strokovno delo predstavljajo:
− strokovna monografija,
− samostojni strokovni sestavek v monografiji,
− objavljeni strokovni prispevki na konferencah,
− strokovni članki in/ali recenzenstvo teh člankov,
− uredništvo monografije ali revije,
− druge oblike dokumentirane strokovne dejavnosti.
Kadar je treba sprejeti oceno o znanstvenem in strokovnem delu kandidata za vpis, le-to sprejme Komisija za študijske
zadeve Senata Filozofske fakultete. Komisija za študijske zadeve Senata Filozofske fakultete lahko kot pogoj za
oblikovanje ocene določi tudi uspešno opravljen preizkus izbirnega izpita, ki ga določi posameznemu kandidatu.
Merila za prehode med študijskimi programi:

V skladu z 39. členom Zakona o visokem šolstvu in Merili za prehode med študijskimi programi je možen prehod v
študijski program tretje stopnje Filozofija iz študijskih programov iste stopnje. V študijski program tretje stopnje
Filozofija se lahko vpiše, kdor je:
−
−

končal študijski program za pridobitev naslova magister znanosti po nebolonjskih programih, kjer se mu prizna
120 ECTS in se lahko vpiše neposredno ali v 2. ali v 3. letnik,
končal štiriletni univerzitetni dodiplomski študij po nebolonjskih programih v obsegu 240 ECTS in nato končal
specialistični študij, ter tako skupaj zbral 300 ECTS, ki se mu prizna 60 ECTS.

Po Merilih za prehode se lahko v študijski program 3. stopnje Filozofije vpišejo študenti študijskih programov 3. stopnje,
s področja humanistika (22), družbene vede (31), ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc
in ki se jim lahko po kriterijih za priznavanje kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih
obveznosti (ECTS) iz prvega študijskega programa. Pristojna komisija članice študentom določi manjkajoče obveznosti, ki
jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
V skladu s 5. členom Meril za prehode so možni tudi prehodi iz nebolonjskih študijskih programov v bolonjske študijske
programe.
Način izvajanja študija: izredni
Predvideno število vpisnih mest za državljane RS in EU za:
−
−

vpis v 1. letnik (izredno): 5,
vpis po merilih za prehode: 1 (2. letnik), 1 (3. letnik).

Predvideno število vpisnih mest za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva za:
−
−

vpis v 1. letnik (izredno): 2,
vpis po merilih za prehode (izredno): 1 (2. letnik), 1 (3. letnik).

Za izvedbo študijskega programa število prijavljenih kandidatov ni omejeno.
Podrobnejše informacije o podiplomskem študiju dobijo kandidati na naslovu:
red. prof. dr. Bojan Borstner
Telefon: 02 22 93 797
Elektronski naslov: bojan.borstner@um.si

2. GEOGRAFIJA
V doktorski študijski program Geografija se lahko vpiše, kdor je končal:
− študijski program 2. stopnje,
− univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004,
− visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev
specializacije. Takim kandidatom se pred vpisom v študijski program določijo študijske obveznosti v obsegu 60
ECTS: Geografija prebivalstva (6 ECTS), Ekonomska geografija (6 ECTS), Socialna in kulturna geografija (6 ECTS),
Ekološka geografija (6 ECTS), Geografija Slovenije (6 ECTS) in 5 izbirnih predmetov (5 x 6 ECTS),
− študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski
program, ki je ovrednoten s 300 ECTS.
Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini, ki je nostrificirano v RS.
V primeru omejitve vpisa bo izbira kandidatov temeljila na:
− podlagi povprečne ocene študija (10%),
− ocene diplomske ali magistrske naloge (10%) in
− izbirni izpit (80%).
Obveznosti izbirnega izpita se lahko nadomestijo s strokovnim in znanstvenim delom v obsegu 50% izpitnih
obveznosti.
Glavna merila za znanstveno delo predstavljajo objave, kot so:
− znanstvena monografija,

−
−

samostojni znanstveni sestavek v monografiji,
izvirni ali pregledni znanstveni članki v revijah s faktorjem vpliva (JCR) ali v revijah, indeksiranih v podatkovnih
zbirkah SCI, SSCI ali A&HCI, in revijah, ki jih naštevajo kriteriji Filozofske fakultete za izvolitve v nazive.

Glavna merila za strokovno delo predstavljajo:
− strokovna monografija,
− samostojni strokovni sestavek v monografiji,
− objavljeni strokovni prispevki na konferencah,
− strokovni članki in/ali recenzenstvo teh člankov,
− uredništvo monografije ali revije,
− druge oblike dokumentirane strokovne dejavnosti.
Minimalno število vpisanih, ki je pogoj za izvajanje programa je 1 kandidat.
Merila za prehode med študijskimi programi:
V skladu z 39. členom Zakona o visokem šolstvu in Merili za prehode med študijskimi programi je možen prehod v
študijski program tretje stopnje Geografija iz študijskih programov iste stopnje. V študijski program tretje stopnje
Geografija se lahko vpiše, kdor je:
−
−

končal študijski program za pridobitev naslova magister znanosti po nebolonjskih programih, kjer se mu prizna
60 ECTS in se lahko vpiše neposredno v 2. letnik,
končal štiriletni univerzitetni dodiplomski študij po nebolonjskih programih v obsegu 240 ECTS in nato končal
specialistični študij, ter tako skupaj zbral 300 ECTS, ki se mu prizna 60 ECTS.

Na študijski program tretje stopnje Geografija lahko prehajajo tudi kandidati z drugih študijskih programov tretje
stopnje: humanistika (22), družbene vede (31), glede na izpolnjevanje vpisnih pogojev in zadostno število razpoložljivih
mest. Pri tem se ugotavljajo študijske obveznosti, ki jih je opravil študent in se mu določijo preostale obveznosti za
diplomiranje po novem študijskem programu. Študent predloži uradni izpis iz dosedanjega študijskega programa in
potrdilo o izpolnjenih obveznostih na dosedanjem programu. O vlogi odloča Komisija za študijske zadeva Senata
Filozofske fakultete.
V skladu s 5. členom Meril za prehode so možni tudi prehodi iz nebolonjskih študijskih programov v bolonjske študijske
programe.
Način izvajanja študija: izredni
Predvideno število vpisnih mest za državljane RS in EU za:
−
−

vpis v 1. letnik (izredno): 3,
vpis po merilih za prehode: 3 (2. letnik), 2 (3. letnik).

Predvideno število vpisnih mest za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva za:
−
−

vpis v 1. letnik (izredno): 1,
vpis po merilih za prehode (izredno): 1 (2. letnik), 1 (3. letnik).

Za izvedbo študijskega programa število prijavljenih kandidatov ni omejeno.
Podrobnejše informacije o podiplomskem študiju dobijo kandidati na naslovu:
izr. prof. dr. Vladimir Drozg
Telefon: 02 22 93 653
Elektronski naslov: vlado.drozg@um.si

3. GERMANISTIČNE ŠTUDIJE
Smeri študija:
Nemški jezik,
Nemška književnost.

V študijski program 3. stopnje GERMANISTIČNE ŠTUDIJE se lahko vpiše kandidat, ki je zaključil:
− študijski program 2. stopnje,
− študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004,
− študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za
pridobitev specializacije,
− študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski
program, ki je ovrednoten s 300 ECTS.
Izvajanje študijskega programa načeloma poteka v nemškem jeziku, zato je priporočeno znanje nemškega jezika vsaj na
stopnji B2 po evropskem referenčnem okviru za priznavanje tujejezikovnih znanj in spretnosti.
Kandidatom iz tretje alineje zgoraj se pred vpisom v študijski program določijo študijske obveznosti v obsegu 31 ECTS na
smeri Nemški jezik oz. 30 ECTS na smeri Nemška književnost. Te obveznosti so naslednje:
- smer Nemški jezik:
− Razumevanje in tvorjenje pisnih besedil, 3 ECTS,
− Razumevanje in tvorjenje ustnih besedil, 3 ECTS,
− Jezik in mediji, 3 ECTS,
− Kontrastivna tekstologija, 3 ECTS,
− Kontrastivna analiza diskurza, 3 ECTS,
− Večjezičnost in jezikovni stiki, 3 ECTS,
− Slovaropisje kot kulturna praksa, 4 ECTS,
− Medkulturnost v strokovni komunikaciji, 3 ECTS,
− Nemški jezik: medkulturni pogled, 3 ECTS,
− Jezikovne napake, 3 ECTS.
- smer Nemška književnost:
− Razumevanje in tvorjenje pisnih besedil, 3 ECTS,
− Razumevanje in tvorjenje ustnih besedil, 3 ECTS,
− Regionalno v nemški literaturi stičnih prostorov, 3 ECTS,
− Transkulturnost v nemški književnosti 20. stol., 3 ECTS,
− Literatura in popularna kultura, 3 ECTS,
− Uvod v medkulturno literarno vedo, 3 ECTS,
− Klasiki otroške in mladinske književnosti, 3 ECTS,
− Književnost 20. in 21. stol. pri pouku, 3 ECTS,
− Podobe lastnega in tujega v novejši nemški književnosti, 3 ECTS,
− Jezik in književnost v popularni kulturi, 3 ECTS.
Če bo vpis omejen, bo izbira temeljila na naslednjih kriterijih:
− povprečna ocena na predhodnem študiju (70 %),
− uspeh pri izbirnem predmetu (30 %).
Merila za prehode med študijskimi programi:
Skladno z merili za prehode se lahko v študijski program 3. stopnje GERMANISTIČNE ŠTUDIJE vpišejo kandidati, ki so
končali:
−
−

−
−

študijski program za pridobitev magisterija znanosti, sprejet pred 11. 6. 2004,
ob vpisu se kandidatu prizna 90 ECTS; o priznavanju odloči komisija za študijske zadeve FF UM, in sicer po
preučitvi dokumentacije (uradno potrjeni program dosedanjega študijskega programa in potrdilo o opravljenih
obveznostih na dosedanjem študijskem programu), ki jo predloži kandidat ter na osnovi mnenja Oddelka za
germanistiko,
univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 in študijski program za pridobitev specializacije,
ob vpisu se kandidatu prizna 60 ECTS, o priznavanju odloči komisija za študijske zadeve FF UM, in sicer po
preučitvi dokumentacije (uradno potrjeni program dosedanjega študijskega programa in potrdilo o opravljenih
obveznostih na dosedanjem študijskem programu), ki jo predloži kandidat ter na osnovi mnenja Oddelka za
germanistiko.

Na doktorski študij je možen prehod iz drugega študijskega programa 3. stopnje, pri čemer se kandidatu v celoti ali
delno priznajo obveznosti opravljene na predhodnem doktorskem programu, ki po vsebini in kompetencah ustrezajo
študijskemu programu GERMANISTIČNE ŠTUDIJE. Kandidat, ki želi preiti iz drugega programa 3. stopnje

Način izvajanja študija: izredni
Predvideno število vpisnih mest za državljane RS in EU za:
−
−

vpis v 1. letnik (izredno): 6,
vpis po merilih za prehode: 1 (2. letnik), 1 (3. letnik).

Predvideno število vpisnih mest za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva za:
−
−

vpis v 1. letnik (izredno): 2,
vpis po merilih za prehode (izredno): 1 (2. letnik), 1 (3. letnik).

Program se bo organizirano izvajal, če bo na posamezni smeri najmanj 5 vpisanih študentov, sicer bo potekal
individualno.
Podrobnejše informacije o podiplomskem študiju dobijo kandidati na naslovu:
red. prof. dr. Vida Jesenšek
Telefon: 02 22 93 622
Elektronski naslov: vida.jesensek@um.si
doc. dr. Melanija Larisa Fabčič
Telefon: 02 22 93 609
Elektronski naslov: melanija.fabcic@um.si

4. HUNGARISTIČNE ŠTUDIJE
V študijski program 3. stopnje Hungaristične študije se lahko vpiše kandidat, ki je zaključil:
− študijski program 2. stopnje,
− študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004,
− študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za
pridobitev specializacije. Takim kandidatom se pred vpisom v študijski program določijo študijske obveznosti v
obsegu 33 ECTS iz Univerzitetnega dvopredmetnega študijskega programa prve stopnje Madžarski jezik s
književnostjo (Obvezni modul 1: Uvod v jezikoslovne študije 9 ECTS; Obvezni modul 2: Osnove madžarskega
jezika 6 ECTS; Obvezni modul 5: Razvoj madžarskega jezika 6 ECTS; Obvezni modul 6: Stavek, poved in besedilo
6 ECTS; Obvezni modul 9: Jezik in družba 6 ECTS),
− študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski
program, ki je ovrednoten s 300 ECTS.
Izbira kandidatov ob omejitvi vpisa bo temeljila na:
− povprečni oceni študija (70 %) in
− oceni magistrske/diplomske naloge (30 %).
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po Merilih za prehode se lahko v študijski program 3. stopnje Hungaristične študije vpišejo študenti študijskih
programov 3. stopnje, s področja humanistike in družboslovja, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih
kompetenc in ki se jim lahko po kriterijih za priznavanje kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica
študijskih obveznosti (ECTS) iz prvega študijskega programa. Pristojna komisija članice študentom določi manjkajoče
obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
V skladu s 5. členom Meril za prehode so možni tudi prehodi iz nebolonjskih študijskih programov v bolonjske študijske
programe.
Način izvajanja študija: izredni
Predvideno število vpisnih mest za državljane RS in EU za:
−
−

vpis v 1. letnik (izredno): 5,
vpis po merilih za prehode: 1 (2. letnik), 2 (3. letnik).

Predvideno število vpisnih mest za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva za:
−
−

vpis v 1. letnik (izredno): 1,
vpis po merilih za prehode (izredno): 1 (2. letnik), 1 (3. letnik).

Za izvedbo študijskega programa število prijavljenih kandidatov ni omejeno.
Podrobnejše informacije o podiplomskem študiju dobijo kandidati na naslovu:
red. prof. dr. Anna Kollath
Telefon: 02 22 93 629
Elektronski naslov: anna.kollath@um.si

5. PEDAGOGIKA
V študijski program 3. stopnje Pedagogika se lahko vpiše kandidat, ki je zaključil:
− študijski program 2. stopnje,
− univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004,
− visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev
specializacije. Takim kandidatom se pred vpisom v študijski program določijo študijske obveznosti v obsegu 30
ECTS: Uvod v pedagogiko (6 ECTS), Osnove didaktike (6 ECTS), Zgodovina pedagogike in šolstva (6 ECTS),
Kvantitativno in kvalitativno raziskovanje v pedagogiki (6 ECTS), Teorija vzgoje (6 ECTS),
− študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski
program, ki je ovrednoten s 300 ECTS.
Izbira kandidatov bo ob omejitvi vpisa temeljila na podlagi:
− povprečne ocene študija (10 %),
− ocene diplomske ali magistrske naloge (10 %) in
− izbirnega izpita (80 %).
Obveznosti izbirnega izpita se lahko nadomestijo s strokovnim in znanstvenim delom v obsegu 50% izpitnih obveznosti.
Glavna merila za znanstveno delo predstavljajo objave, kot so: znanstvena monografija; samostojni znanstveni sestavek
v monografiji; izvirni ali pregledni znanstveni članki v revijah s faktorjem vpliva (JCR) ali v revijah, indeksiranih v
podatkovnih zbirkah SCI, SSCI ali A&HCI, in revijah, ki jih naštevajo kriteriji Filozofske fakultete za izvolitve v nazive.
Glavna merila za strokovno delo predstavljajo strokovna monografija, samostojni strokovni sestavek v monografiji,
objavljeni strokovni prispevki na konferencah, strokovni članki in/ali recenzenstvo teh člankov, uredništvo monografije
ali revije ter druge oblike dokumentirane strokovne dejavnosti.
Kadar je potrebno sprejeti oceno o znanstvenem in strokovnem delu kandidata za vpis, le-to sprejeme Komisija za
študijske zadeva Senata Filozofske fakultete. Komisija za študijske zadeve Senata Filozofske fakultete lahko kot pogoj za
oblikovanje ocene določi tudi uspešno opravljen preizkus izbirnega izpita, ki ga določi posameznemu kandidatu.
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po Merilih za prehode se lahko v študijski program 3. stopnje Pedagogika vpišejo študenti študijskih programov 3.
stopnje, s področja humanistika (22), družbene vede (31), ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih
kompetenc in ki se jim lahko po kriterijih za priznavanje kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica
študijskih obveznosti (ECTS) iz prvega študijskega programa. Pristojna komisija članice študentom določi manjkajoče
obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
V skladu s 5. členom Meril za prehode so možni tudi prehodi iz nebolonjskih študijskih programov v bolonjske študijske
programe.
Način izvajanja študija: izredni
Predvideno število vpisnih mest za državljane RS in EU za:
−
−

vpis v 1. letnik (izredno): 5,
vpis po merilih za prehode: 2 (2. letnik), 2 (3. letnik).

Predvideno število vpisnih mest za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva za:
−
−

vpis v 1. letnik (izredno): 2,
vpis po merilih za prehode (izredno): 1 (2. letnik), 1 (3. letnik).

Za izvedbo študijskega programa število prijavljenih kandidatov ni omejeno.
Podrobnejše informacije o podiplomskem študiju dobijo kandidati na naslovu:
izr. prof. dr. Edvard Protner
Telefon: 02 22 93 607
Elektronski naslov: edvard.protner@um.si

6. SLOVENISTIČNE ŠTUDIJE
Smeri študija:
Slovenska književnost,
Slovenski jezik.
V študijski program 3. stopnje Slovenistične študije se lahko vpiše kandidat, ki je zaključil:
− študijski program 2. stopnje,
− študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004,
− študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za
pridobitev specializacije. Takim kandidatom se pred vpisom v študijski program določijo študijske obveznosti v
obsegu 48 ECTS iz Univerzitetnega enopredmetnega študijskega programa prve stopnje Slovenski jezik in
književnost (Obvezni modul 1: Jezikovna norma in predpis (12 ECTS); Obvezni modul 2: Zgodovina jezikoslovja
(12 ECTS); Obvezni modul 8: Slovenska književnost prve polovice 20. stol. (12 ECTS); Obvezni modul 10:
Slovenska književnost po l. 1950 (12 ECTS),
− študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski
program, ki je ovrednoten s 300 ECTS.
Izbira kandidatov ob omejitvi vpisa bo temeljila na:
− povprečni oceni študija (70 %) in
− oceni magistrske/diplomske naloge (30 %).
Merila za prehode med študijskimi programi:
V skladu z 49. čl. Zakona o visokem šolstvu in Merili za prehode med študijskimi programi je možen prehod v študijski
program 3. stopnje Slovenistične študije iz študijskih programov iste stopnje, v kolikor kandidat izpolnjuje pogoje za vpis
in je na razpolago zadostno število vpisnih mest. pri tem se ugotavljajo študijske obveznosti, ki jih je študent opravil, in
se mu določijo preostale obveznosti, da lahko konča študij po novem študijskem programu.. V študijski program 3.
stopnje Slovenistične študije se lahko vpiše, kdor je:
− končal študijski program za pridobitev naslova magister znanosti, kjer se mu prizna od 60 do 90 ECTS in se
lahko vpiše neposredno v 2. ali 3. letnik,
− končal štiriletni univerzitetni študijski študij po nebolonjskih programih v obsegu 240 ECTS in nato končal
specialistični študij ter tako skupaj zbral 300 ECTS in se mu prizna 60 ECTS.
V skladu s 5. členom Meril za prehode so možni tudi prehodi iz nebolonjskih študijskih programov v bolonjske študijske
programe.
Način izvajanja študija: izredni
Predvideno število vpisnih mest za državljane RS in EU za:
−
−

vpis v 1. letnik (izredno): 10,
vpis po merilih za prehode: 4 (2. letnik), 1 (3. letnik).

Predvideno število vpisnih mest za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva za:
−
−

vpis v 1. letnik (izredno): 2,
vpis po merilih za prehode: 1 (2. letnik), 1 (3. letnik).

Za izvedbo študijskega programa število prijavljenih kandidatov ni omejeno.
Podrobnejše informacije o podiplomskem študiju dobijo kandidati na naslovu:
doc. dr. Branislava Vičar
Telefon: 02 22 93 635
Elektronski naslov: branislava.vicar@um.si

7. SOCIOLOGIJA
V doktorski študijski program Sociologija se lahko vpiše, kdor je končal:
− študijski program druge stopnje,
− študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004,
− študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za
pridobitev specializacije. Takim kandidatom se pred vpisom v študijski program določijo študijske obveznosti v
obsegu 30 ECTS. Kandidati morajo opraviti naslednje izpite: Sodobne sociološke perspektive (6 ECTS),
Determinante družbenega vedenja (6 ECTS), Sociologija sodobne kulture (6 ECTS), Metode družboslovnega
raziskovanja (6 ECTS), Sociološki vidiki globalizacije (6 ECTS),
− študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski
program, ki je ovrednoten s 300 ECTS.
Vpisne pogoje izpolnjujejo kandidati, ki so opravili ekvivalentno izobraževanje v tujini.
Izbira kandidatov bo ob omejitvi vpisa temeljila na:
− podlagi povprečne ocene študija (10 %),
− ocene diplomske ali magistrske naloge (10 %) in
− izbirni izpit (80 %).
Obveznosti izbirnega izpita se lahko nadomestijo s strokovnim in znanstvenim delom v obsegu
obveznosti.
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%
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Glavna merila za znanstveno delo predstavljajo objave, kot so: znanstvena monografija; samostojni znanstveni sestavek
v monografiji; izvirni ali pregledni znanstveni članki v revijah s faktorjem vpliva (JCR) ali v revijah, indeksiranih v
podatkovnih zbirkah SCI, SSCI ali A&HCI, in revijah, ki jih naštevajo kriteriji Filozofske fakultete za izvolitve v nazive.
Glavna merila za strokovno delo predstavljajo strokovna monografija, samostojni strokovni sestavek v monografiji,
objavljeni strokovni prispevki na konferencah, strokovni članki in/ali recenzenstvo teh člankov, uredništvo monografije
ali revije ter druge oblike dokumentirane strokovne dejavnosti.
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po Merilih za prehode se lahko v študijski program 3. stopnje Sociologija vpišejo študenti študijskih programov 3.
stopnje, s področja družboslovja ali humanistike, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc
in ki se jim lahko po kriterijih za priznavanje kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih
obveznosti (ECTS) iz prvega študijskega programa. Pristojna komisija članice študentom določi manjkajoče obveznosti, ki
jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
V skladu s 5. členom Meril za prehode so možni tudi prehodi iz nebolonjskih študijskih programov v bolonjske študijske
programe.
Način izvajanja študija: izredni
Predvideno število vpisnih mest za državljane RS in EU za:
−
−

vpis v 1. letnik (izredno): 8,
vpis po merilih za prehode: 8 (za 2. letnik), 8 (za 3. letnik).

Predvideno število vpisnih mest za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva za:
−
−

vpis v 1. letnik (izredno): 3,
vpis po merilih za prehode (izredno): 2 (2. letnik), 1 (3. letnik).

Za izvedbo študijskega programa število prijavljenih kandidatov ni omejeno.
Podrobnejše informacije o podiplomskem študiju dobijo kandidati na naslovu:
Doc. dr. Marina Tavčar Krajnc
Telefon: 02 22 93 664
Elektronski naslov: marina.tavcar@um.si

8. UMETNOSTNA ZGODOVINA
V študijski program tretje stopnje Umetnostna zgodovina se lahko vpiše, kdor je končal:
– bolonjski študijski program druge stopnje,
– univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004,
– univerzitetni nebolonjski študijski program v obsegu 240 ECTS in specialistični program ter tako skupaj zbral
300 ECTS. Kandidatom, ki se vpisujejo pod točko 3, se prizna 60 ECTS,
– visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, ki ga je bilo mogoče vpisati pred uvedbo
bolonjske reforme in zaključiti najkasneje do 2015/16, ter študijski program za pridobitev specializacije.
Kandidati, ki se vpisujejo pod točko 4, morajo pred vpisom opraviti izpite v obsegu 30 ECTS in sicer iz
predmetov:
Uvod v študij umetnostne zgodovine (3 ECTS),
Zgodovina umetnostne zgodovine (3 ECTS),
Pisni viri za umetnostno zgodovino (3 ECTS),
Uvod v ikonografijo (3 ECTS),
Zgodovina arhitekture (6 ECTS),
Zgodovina slikarstva (6 ECTS) in
Zgodovina kiparstva (6 ECTS).
–
enega od študijskih programov, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami Evropske unije, ali drug enovit
magistrski študijski program,ki je ovrednoten z najmanj 300 ECTS,
–
ekvivalentno izobraževanje v tujini, ki je ustrezno priznano,
–
magisterij znanosti po nebolonjskih programih. Kandidatom, ki se vpisujejo pod točko 7, se prizna 60–120
ECTS in se jih vpiše v drugi ali tretji letnik.
Če bo kandidatov več kot je predvidenih študijskih mest, bo izbira temeljila na naslednjih kriterijih:
–
povprečni oceni študija (40%),
–
oceni diplomske ali magistrske naloge (30%),
–
izbirnem izpitu (30%)
Del izbirnega izpita (60%) se lahko nadomesti z izkazom strokovnega in znanstvenega dela. Oddelek za umetnostno
zgodovino bo takšne primere reševal individualno na sejah Oddelka, pri čemer mora kandidat ob prijavi priložiti izkaz o
svoji celotni bibliografiji. Glavna merila za znanstveno delo predstavljajo objave, kot so:
–
znanstvena monografija,
–
samostojni znanstveni sestavek v monografiji,
–
izvirni ali pregledni znanstveni članki v revijah, ki jih naštevajo kriteriji Filozofske fakultete za izvolitev v nazive.
Glavna merila za strokovno delo predstavljajo:
–
strokovna monografija,
–
samostojni strokovni sestavek v monografiji,
–
objavljeni strokovni prispevki na konferenca,
–
strokovni članki in/ali recenzentstvo teh člankov,
–
uredništvo monografije ali revije,
–
druge oblike dokumentirane strokovne dejavnosti.
Merila za prehode med študijskimi programi:
Prehodi med študijskimi programi so v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (Ur. L. RS, št. 95/2010)
možni za kandidate študijskega področja Umetnostna zgodovina. Prehodi med študijskimi programi v Statutu Univerze
v Mariboru (členi 113 do 119: Merila za prehode med študijskimi programi). Opredeljeni sta prehodnost med študijskimi
programi Univerze v Mariboru in prehodi med univerzami.

Predvideno število vpisnih mest za državljane RS in EU za:
–
–

vpis v 1. letnik (izredno): 5,
vpis po merilih za prehode: 2 (2. letnik), 2 (3. letnik).

Predvideno število vpisnih mest za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva za:
–
–

vpis v 1. letnik (izredno): 2,
vpis po merilih za prehode (izredno): 1 (2. letnik), 1 (3. letnik).

Za izvedbo študijskega programa število prijavljenih kandidatov ni omejeno.
Podrobnejše informacije o podiplomskem študiju dobijo kandidati na naslovu:
izr. prof. dr. Marjeta Ciglenečki
Telefon: 02 22 93 840
Elektronski naslov: marjeta.ciglenecki@um.si

9. VEDENJSKA IN KOGNITIVNA NEVROZNANOST
V doktorski študijski program Vedenjska in kognitivna nevroznanost se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:
–
študijski program 2. stopnje,
–
študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe sprejet pred 11. 6. 2004,
–
študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, če so končali tudi
študijski program za pridobitev specializacije. Tem študentom se pred vpisom v študijski program določijo
obveznosti v obsegu 30 ECTS (znanja morajo pridobiti iz področij psihologije in računalništva, in sicer morajo
opraviti izpite (Kognitivna psihologija (5 ECTS), Psihomertija (5 ECTS), Fiziologija (5 ECTS), Statistika in
metodologija (5 ECTS), Osnove računalništva (5 ECTS), Angleški jezik (5 ECTS)),
–
študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski
program, ovrednoten s 300 ECTS.
Ob omejitvi vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva:
–
uspeh pri študiju (povprečna ocena) 50 % teže,
–
uspeh pri izbirnem izpitu – 50 % teže.
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po Merilih za prehode se lahko v študijski program 3. stopnje Vedenjska in kognitivna nevroznanost vpišejo študenti
študijskih programov 3. stopnje, s področja medicinskih, bioloških, psiholoških in nevroznanstvenih ved, ki ob zaključku
študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in ki se jim lahko po kriterijih za priznavanje kot obvezne
predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS) iz prvega študijskega programa. Pristojna
komisija članice študentom določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
V skladu s 5. členom Meril za prehode so možni tudi prehodi iz nebolonjskih študijskih programov v bolonjske študijske
programe.
Način izvajanja študija: izredni
Predvideno število vpisnih mest za državljane RS in EU za:
–
–

vpis v 1. letnik (izredno): 5,
vpis po merilih za prehode: 5 (2. letnik), 5 (3. letnik).

Predvideno število vpisnih mest za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva za:
–
–

vpis v 1. letnik (izredno): 2,
vpis po merilih za prehode (izredno): 2 (2. letnik), 2 (3. letnik).

Za izvedbo študijskega programa število prijavljenih kandidatov ni omejeno.

Podrobnejše informacije o podiplomskem študiju dobijo kandidati na naslovu:
red. prof. dr. Norbert Jaušovec
Telefon: 02 22 93 606
Elektronski naslov: norbert.jausovec@um.si

10. ZGODOVINA
Smeri študija:
Stari vek,
Srednji vek,
Novi vek,
Novejša zgodovina (19. stoletje),
Sodobna zgodovina (20. stoletje).
V študijski program tretje stopnje Zgodovina se lahko vpiše, kdor je končal:
–
študijski program 2. Stopnje,
–
študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004,
–
študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za
pridobitev specializacije. Takim kandidatom se pred vpisom določijo študijske obveznosti v obsegu 30 ECTS:
Historiografski praktikum (10 ECTS) ne glede na izbrano študijsko smer ter vsebine glede na študijsko smer,
–
študijska smer STARI VEK: Rimska zgodovina in slovenski prostor v antiki (10 ECTS), Grška zgodovina (10 ECTS)
– obvezno,
–
študijska smer SREDNJI VEK: Zgodovina slovenskega prostora v srednjem veku (10 ECTS) – obvezno; Evropska
zgodovina srednjega veka (10 ECTS) ali Neevropska zgodovina srednjega veka (10 ECTS) – študent izbere enega
od navedenih predmetov glede na problematiko, s katero se ukvarja,
–
študijska smer NOVI VEK: Zgodovina slovenskega prostora v zgodnjem novem veku (10 ECTS) – obvezno;
Evropska zgodovina zgodnjega novega veka (10 ECTS) ali Neevropska zgodovina zgodnjega novega veka (10
ECTS) – študent izbere enega od navedenih predmetov glede na problematiko, s katero se ukvarja,
–
študijska smer NOVEJŠA ZGODOVINA (19. stoletje): Slovenska zgodovina 19. stoletja 1790-1914 (10 ECTS) –
obvezno; Zgodovina Balkana 19. Stoletje 1790-1914 (10 ECTS), Evropska zgodovina 19. Stoletja 1789-1914 (10
ECTS) ali Neevropska zgodovina 19. stoletja 1776-1914 (10 ECTS) – študent izbere enega od navedenih
predmetov glede na problematiko, s katero se ukvarja,
–
študijska smer SODOBNA ZGODOVINA (20. stoletje): Slovenska zgodovina po letu 1914 (10 ECTS) - obvezno;
Zgodovina Evrope po letu 1914 (10 ECTS), Zgodovina Balkana po letu 1914 (10 ECTS) ali Neevropska zgodovina
po letu 1914 (10 ECTS) – študent izbere enega od navedenih predmetov glede na problematiko, s katero se
ukvarja,
–
študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski
program, ki je ovrednoten s 300 ECTS.
Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.
Izbira kandidatov bo ob omejitvi vpisa temeljila na:
–
podlagi povprečne ocene študija (40 %),
–
ocene diplomske ali magistrske naloge (30 %),
–
izbirni izpit (30 %).
Del izbirnega izpita (40 %) se lahko nadomesti z izkazom strokovnega in znanstvenega dela. Oddelek za zgodovino bo
takšne primere reševal individualno na sejah Oddelka, pri čemer mora kandidat ob prijavi priložiti izkaz o svoji celotni
bibliografiji.
Glavna merila za znanstveno delo predstavljajo objave, kot so:
–
znanstvena monografija,
–
samostojni znanstveni sestavek v monografiji,
–
izvirni ali pregledni znanstveni članki v revijah, ki jih naštevajo kriteriji Filozofske fakultete za izvolitve v nazive.
Glavna merila za strokovno delo predstavljajo:
–
strokovna monografija,
–
samostojni strokovni sestavek v monografiji,
–
objavljeni strokovni prispevki na konferencah,
–
strokovni članki in/ali recenzenstvo teh člankov,
–
uredništvo monografije ali revije,
–
druge oblike dokumentirane strokovne dejavnosti.

Za študij zgodovine je priporočeno znanje jezikov, ki pa se glede na izbrano študijsko smer razlikujejo.
Študijska smer STARI VEK, SREDNJI VEK in NOVI VEK: Zaradi dela z viri in literaturo je priporočljivo znanje latinščine in
nemščine.
Študijska smer NOVEJŠA ZGODOVINA (19. stoletje) in SODOBNA ZGODOVINA (20. stoletje): Zaradi dela z viri in literaturo
je priporočljivo znanje angleščine, nemščine in srbščine ali hrvaščine.
Merila za prehode med študijskimi programi:
V skladu z 39. členom Zakona o visokem šolstvu in Merili za prehode med študijskimi programi je možen prehod v
študijski program tretje stopnje Zgodovina. V študijski program tretje stopnje Zgodovina se omogoči prehod, kandidatu,
ki je:
–
končal študijski program za pridobitev naslova magister znanosti, sprejet pred 11. 6. 2004, kjer se mu ob vpisu
prizna 120 ECTS in se lahko vpiše neposredno v 2. ali v 3. letnik,
–
končal štiriletni univerzitetni dodiplomski študij po nebolonjskih programih v obsegu 240 ECTS in nato končal
specialistični študij, ter tako skupaj zbral 300 ECTS, ki se mu prizna 60 ECTS.
Po Merilih za prehode se lahko v študijski program 3. stopnje Zgodovina vpišejo študenti študijskih programov 3.
stopnje, s področja humanistika (22), družbene vede (31), ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih
kompetenc in ki se jim lahko po kriterijih za priznavanje kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica
študijskih obveznosti (ECTS) iz prvega študijskega programa. Pristojna komisija članice študentom določi manjkajoče
obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
V skladu s 5. členom Meril za prehode so možni tudi prehodi iz nebolonjskih študijskih programov v bolonjske študijske
programe.
Način izvajanja študija: izredni
Predvideno število vpisnih mest za državljane RS in EU za:
–
–

vpis v 1. letnik (izredno): 10,
vpis po merilih za prehode: 3 (2. letnik), 7 (3. letnik).

Predvideno število vpisnih mest za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva za:
–
–

vpis v 1. letnik (izredno): 3,
vpis po merilih za prehode (izredno): 2 (2. letnik), 2 (3. letnik).

Za izvedbo študijskega programa število prijavljenih kandidatov ni omejeno.
Podrobnejše informacije o podiplomskem študiju dobijo kandidati na naslovu:
red. prof. dr. Darko Friš
Telefon: 02 22 93 658
Elektronski naslov: darko.fris@um.si

Taborska ulica 8
2000 Maribor, Slovenija
UNIVERZA V MARIBORU
MEDICINSKA FAKULTETA
Taborska 8, 2000 Maribor
Telefon: 02/23 45 821, telefaks: 02/23 45 820
http://www.mf.uni-mb.si
ŠTUDIJSKI PROGRAM 3. STOPNJE BIOMEDICINSKA TEHNOLOGIJA
Kraj izvajanja študija: Maribor
Trajanje študija: 3 leta, 180 ECTS
Pogoji za vpis:
V študijski program 3. stopnje Biomedicinska tehnologija se lahko vpiše kandidat, ki je zaključil:
− študijski program 2. stopnje s področja biomedicine in sorodnih usmeritev;
− študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe s področja biomedicine in sorodnih usmeritev, sprejet
pred 11. 6. 2004;
− študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za
pridobitev specializacije s področja biomedicine in sorodnih usmeritev. Takim kandidatom se pred vpisom v
študijski program določijo študijske obveznosti v obsegu 60 ECTS točk;
− študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, če je ovrednoten s 300 kreditnimi
točkami (mednje spadajo npr. študij medicine, dentalne medicine, veterinarstva, pa tudi prenovljeni petletni
študijski program farmacije); ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTS
točkami;
− diplomanti drugih domačih in tujih univerz v skladu s predpisanimi pogoji kot veljajo za študente RS.
Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega
izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja skladno s Statutom UM.
Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
Izbira kandidatov bo temeljila na:
− podlagi povprečne ocene študija (15 %),
− ocene diplomske ali magistrske naloge (5 %) in
− uspehe pri izbirnem izpitu (80 %), ki je sestavljen iz pisnega izpita s področja medicine, naravoslovja in
tehnike. Kandidat lahko 40 % ocene pisnega izpita nadomesti z oceno dosedanjega znanstvenega in
strokovnega dela na področju študijskega programa.
Glavna merila za znanstveno delo predstavljajo objave, kot so:
–
znanstvena monografija,
–
samostojni znanstveni sestavek v monografiji,
–
izvirni znanstveni članki v revijah s faktorjem vpliva (JCR) ali v revijah, indeksiranih v podatkovnih zbirkah SCI,
SSCI ali A&HCI.
Glavna merila za strokovno delo predstavljajo:
− strokovna monografija ali recenzenstvo,
− samostojni strokovni sestavek v monografiji,
− objavljeni strokovni prispevki na konferencah,
− strokovni članki in/ali recenzenstvo teh člankov,
− uredništvo monografije ali revije ,
− druge oblike dokumentirane strokovne dejavnosti.

Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode se v 2. letnik študijskega programa 3. stopnje Biomedicinska tehnologija lahko vpiše kandidat, ki je
zaključil:
− študijski program za pridobitev magisterija znanosti s področja biomedicine in sorodnih področij, sprejet pred
11. 6. 2004, in se mu ob vpisu prizna 60 ECTS točk.
− študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za
pridobitev specializacije s področja biomedicine in sorodnih usmeritev in se mu ob vpisu prizna 60 ECTS točk.
Način izvajanja študija: izredni
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik (izredno): 22
Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode (izredno): 15
Tujci in Slovenci brez slovenskega državljanstva:
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik (izredno): 2
Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode (izredno): 1
Študijski program se bo izvajal ne glede na število prijavljenih/vpisanih kandidatov.

Koroška cesta 160
2000 Maribor, Slovenija
UNIVERZA V MARIBORU
PEDAGOŠKA FAKULTETA
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: 02 22 93 600, telefaks: 02 22 93 760
http://www.pfmb.uni-mb.si
Podrobnejše informacije o podiplomskem študiju dobijo kandidati na naslovu:
Natalija Tacer, strokovna delavka
Telefon: 02 22 93 868
Elektronski naslov: natalija.tacer@uni-mb.si
ŠTUDIJSKI PROGRAMI DRUGE STOPNJE:
1. RAZREDNI POUK
2. LIKOVNA PEDAGOGIKA
3. GLASBENA PEDAGOGIKA
4. INKLUZIJA V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU
5. ZGODNJE UČENJE IN POUČEVANJE
6. ŠPORTNO TRENIRANJE
Kraj izvajanja študija: Maribor
Trajanje študija: 1 leto ali 60 ECTS za študijske programe druge stopnje Razredni pouk, Likovna pedagogika in Glasbena
pedagogika ter 2 leti ali 120 ECTS za študijske programe Inkluzija v vzgoji in izobraževanju, Zgodnje učenje in poučevanje ter
Športno treniranje
1.

RAZREDNI POUK

Pogoji za vpis:
V študijski program 2. stopnje Razredni pouk se lahko vpiše, kdor je zaključil:
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: izobraževanje na razredni stopnji (1441) v obsegu
240 ECTS.
2. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: izobraževanja na
razredni stopnji (1441).
Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Razredni pouk se bo upošteval uspeh pri študiju prve stopnje:
–
Povprečna ocena: 100 %
Način študija: redni, izredni
Število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 70 (redno) , 30 (izredno).
Minimalno število vpisanih za izvedbo rednega študija je 30, za izvedbo izrednega študija 15.

2. LIKOVNA PEDAGOGIKA
Pogoji za vpis:
V študijski program 2. stopnje Likovna pedagogika se lahko vpiše, kdor je zaključil:
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: Likovna pedagogika (1461) v obsegu 240 ECTS.
2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: slikarstvo (2112), kiparstvo (2113), grafika (2114),
restavratorstvo (2115) v obsegu 180 ECTS, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti,
bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 60 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v

3.

4.

5.
6.
7.

programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti
mora naslednje obveznosti: pripravljalni letnik.
Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: slikarstvo (2112), kiparstvo (2113), grafika (2114),
restavratorstvo (2115) v obsegu 240 ECTS. Opraviti mora naslednje obveznosti: pripravljalni letnik v obsegu 45
ECTS iz pedagoško-didaktičnega sklopa, praktično usposabljanje in izbirnih predmetov pedagoško-psihološkoandragoškega sklopa.
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: slikarstvo (2112),
kiparstvo (2113), grafika (2114), restavratorstvo (2115), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske
obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 60 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi
stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program.
Opraviti mora naslednje obveznosti: pripravljalni letnik.
Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Likovna pedagogika
(1461).
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Likovna pedagogika (1461).
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004 z drugih strokovnih področij: slikarstvo (2112), kiparstvo (2113), grafika (2114),
restavratorstvo (2115). Opraviti mora naslednje obveznosti: pripravljalni letnik v obsegu 45 ECTS iz pedagoško didaktičnega sklopa, praktično usposabljanje in izbirnih predmetov pedagoško-psihološko-andragoškega sklopa.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Likovna pedagogika se upošteva uspeh pri študiju prve stopnje:
–
Povprečna ocena: 100 %
Način študija: redni
Število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 20
Minimalno število vpisanih za izvedbo rednega študija je 10.
3.

GLASBENA PEDAGOKA

Pogoji za vpis:
V študijski program 2. stopnje Glasbena pedagogika se lahko vpiše, kdor je zaključil:
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: glasbena pedagogika (1461) v
obsegu 240 ECTS.
2. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: glasbena pedagogika (1461) v obsegu 180 ECTS, če
je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 60 ECTS,
ki jih kandidat lahko opravi v programih za izpopolnjevanje pred vpisom v študijski program. Opraviti mora
naslednje obveznosti: pripravljalni letnik, ki vsebuje pedagoško– didaktični sklop, praktično usposabljanje, izbirne
predmete pedagoško – psihološko – andragoškega sklopa in sklop strokovno izbirnih predmetov.
3. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: glasba, kompozicija, dirigiranje (2121) in zgodovina in
teorija glasbe, muzikologija (2122), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za
nadaljevanje študija v obsegu 60 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi v programih za izpopolnjevanje pred vpisom v
študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: pripravljalni letnik, ki vsebuje pedagoško– didaktični sklop,
praktično usposabljanje, izbirne predmete pedagoško – psihološko – andragoškega sklopa in sklop strokovno
izbirnih predmetov.
4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: glasba,
kompozicija, dirigiranje (2121) in zgodovina in teorija glasbe, muzikologija (2122), če je pred vpisom v študijski
program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 60 ECTS, ki jih kandidat lahko
opravi v programih za izpopolnjevanje pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje
obveznosti:pripravljalni letnik, ki vsebuje pedagoško– didaktični sklop, praktično usposabljanje, izbirne predmete
pedagoško – psihološko – andragoškega sklopa in sklop strokovno izbirnih predmetov.
5. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Glasbena pedagogika
(1461).
6. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: glasba, kompozicija,
dirigiranje (2121) in zgodovina in teorija glasbe, muzikologija (2122), če je pred vpisom v študijski program opravil
študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija. V okviru programa za pridobitev pedagoško-andragoške
izobrazbe mora opraviti pedagoško-psihološko-didaktični sklop v obsegu 34 ECTS in praktično usposabljanje v
obsegu 16 ECTS.

7.
8.

Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Glasbena pedagogika (1461).
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: glasba, kompozicija, dirigiranje (2121) in zgodovina in
teorija glasbe, muzikologija (2122), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, b istvene za
nadaljevanje študija. V okviru programa za pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe mora opraviti pedagoškopsihološko-didaktični sklop v obsegu 34 ECTS in praktično usposabljanje v obsegu 16 ECTS.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Glasbena pedagogika se upošteva uspeh pri študiju prve stopnje:
–
Povprečna ocena: 100%
Način študija: redni
Število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 30
Minimalno število vpisanih za izvedbo rednega študija je 15.
4.

INKLUZIJA V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

Pogoji za vpis:
V študijski program 2. stopnje Inkluzija v vzgoji in izobraževanju se lahko vpiše, kdor je končal:
1. študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: specialna pedagogika (1424), ki zajema tudi področja
inkluzivna pedagogika, surdopedagogika, tiflopedagogika, pedagogika specifičnih učnih težav ter logopedija (7263);
2. študijski program prve stopnje s področja izobraževalnih ved in izobraževanja učiteljev (1), področja psihologije (311), če
je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija in obsegajo skupaj 30 ECTS iz
predmetov: pedagogika, specialna pedagogika, pedagoška psihologija, razvojna psihologija, didaktika in metodologija
pedagoškega raziskovanja, kandidat pa jih je lahko opravil med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje
ali z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v magistrski študijski program. Vsak izmed naštetih predmetov se
vrednoti s 5 ECTS;
3. univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: specialna pedagogika (1424), ki
zajema tudi področja inkluzivna pedagogika, surdopedagogika, tiflopedagogika, pedagogika specifičnih učnih težav,
defektologija ter logopedija (7263). Kandidatom s področja specialne in rehabilitacijske pedagogike, defektologije,
logopedije, surdopedagogike, tiflopedagogike in pedagogike specifičnih učnih težav, se prizna praviloma 60 ECTS;
4. univerzitetni študijski program z drugih strokovnih področij za izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev (1),
psihologija (311), sprejet pred 11. 6. 2004. Kandidatom, ki se vpisujejo s to izobrazbo priporočamo, da se pred začetkom
študija seznanijo z novejšo literaturo in znanji temeljnih pedagoških področij (specialna pedagogika, pedagogika,
razvojna psihologija, pedagoška psihologija, didaktika, metodologija pedagoškega raziskovanja). Kandidatom se lahko
prizna do 30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
5. visokošolski strokovni študijski program sprejet pred 11. 6. 2004 za področje izobraževanja vzgojiteljev predšolskih
otrok (143), če je pred vpisom opravili študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija in obsegajo skupaj 30
ECTS iz predmetov: pedagogika, specialna pedagogika, pedagoška psihologija, razvojna psihologija, didaktika in
metodologija pedagoškega raziskovanja, kandidat pa jih je lahko opravil v programih za izpopolnjevanje ali z
opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v magistrski študijski program. Vsak izmed naštetih predmetov se
vrednoti s 5 ECTS
Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Inkluzija v vzgoji in izobraževanju se upošteva uspeh pri študiju
prve stopnje:
–
Povprečna ocena: 80 %
–
Ocena diplomskega dela: 20 %
Uspeh pri učnih enotah študijskega programa na prvi stopnji, če študijski program ne predvideva diplome na 1. stopnji: 100
%.
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Inkluzija v vzgoji in izobraževanju omogočen prehod kandidatom,
vpisanim na študijske programe z naslednjih področij: Inkluzivna pedagogika, specialna in rehabilitacijska pedagogika,
pedagogika specifičnih učnih težav, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za

priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne
predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo,
ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu.
Način študija: izredni
Število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 30
Minimalno število vpisanih za izvedbo izrednega študija je 20.

5.

ZGODNJE UČENJE IN POUČEVANJE

Pogoji za vpis:
V študijski program 2. stopnje Zgodnje učenje in poučevanje se lahko vpiše, kdor je zaključil:
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok (143).
2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: pedagogika (1421), izobraževanje učiteljev
razrednega pouka (1441), izobraževanje učiteljev naravoslovno-matematičnih predmetov (1451), izobraževanje
učiteljev družboslovnih predmetov (1452), izobraževanje učiteljev tujih jezikov (1453), izobraževanje učiteljev za
poučevanje umetniških predmetov (glasba, likovni pouk) (1461), izobraževanje učiteljev za poučevanje telesne
vzgoje (1462), psihologija (3111) in sociologija (3121), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske
obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 35 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi
stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program.
Opraviti mora naslednje obveznosti: Predšolska pedagogika (7 ECTS), Jezikovne dejavnosti v vrtcu (4 ECTS), Šport
v doživljajski vzgoji (4 ECTS), Plesna dramatizacija v vrtcu (4 ECTS), Likovno izražanje in prostor (4 ECTS), Glasbene
dejavnosti v vrtcu (4 ECTS), Igra in raziskovanje v naravnem okolju (4 ECTS), Priprava in izvedba lutkovnega
projekta (4 ECTS).
3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: izobraževanje
vzgojiteljev predšolskih otrok (143).
4. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: pedagogika (1421),
izobraževanje učiteljev razrednega pouka (1441), izobraževanje učiteljev naravoslovno-matematičnih predmetov
(1451), izobraževanje učiteljev družboslovnih predmetov (1452), izobraževanje učiteljev tujih jezikov (1453),
izobraževanje učiteljev za poučevanje umetniških predmetov (glasba, likovni pouk) (1461), izobraževanje učiteljev
za poučevanje telesne vzgoje (1462), psihologija (3111) in sociologija (3121). Takemu kandidatu se znotraj
študijskega programa prizna praviloma 18 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.

Merila za izbiro v primeru omejitve:
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Zgodnje učenje in poučevanje se upošteva uspeh pri študiju prve
stopnje:
–
Povprečna ocena: 100 %
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Zgodnje učenje in poučevanje omogočen prehod kandidatom,
vpisanim na študijske programe z naslednjih področij: Zgodnje učenje in Predšolska vzgoja, ki ob zaključku študija
zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po
ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo,
ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu.
Način študija: izredni
Število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 20
Minimalno število vpisanih za izvedbo izrednega študija je 15

6.

ŠPORTNO TRENIRANJE

Pogoji za vpis:
V študijski program 2. stopnje Športno treniranje se lahko vpiše, kdor je zaključil:
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: šport (813), športna vzgoja (1462).
2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: terapija in rehabilitacija (726), izobraževanje
vzgojiteljev predšolskih otrok (143), izobraževanje učiteljev razrednega pouka (1441), če je pred vpisom v študijski
program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 36 ECTS, ki jih kandidat lahko
opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred
vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti iz študijskega programa I. stopnje Športno
treniranje: Izbrani šport 1 (12 ECTS), Izbrani šport 2 (12 ECTS), Teorija športnega treniranja 1 (6 ECTS) in Teorija
športnega treniranja 2 (6 ECTS).
3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: šport (813),
športna vzgoja (1462).
4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: terapija in
rehabilitacija (726) izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok (143), izobraževanje učiteljev razrednega pouka
(1441), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v
obsegu 36 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z
opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti iz
študijskega programa I. stopnje Športno treniranje: Izbrani šport 1 (12 ECTS), Izbrani šport 2 (12 ECTS), Teorija
športnega treniranja 1 (6 ECTS) in Teorija športnega treniranja 2 (6 ECTS).
5. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: šport (813), športna
vzgoja (1462). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v
drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim
programom.
6. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: terapija in rehabilitacija
(726) izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok (143), izobraževanje učiteljev razrednega pouka (1441). Takemu
kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
7. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: šport (813), športna vzgoja (1462). Takemu kandidatu se
znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi
obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
8. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: terapija in rehabilitacija (726) izobraževanje vzgojiteljev
predšolskih otrok (143), izobraževanje učiteljev razrednega pouka (1441). Takemu kandidatu se znotraj
študijskega programa prizna 30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Športno treniranje se upošteva uspeh pri študiju prve stopnje:
–
Povprečna ocena: 100 %
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Športno treniranje omogočen prehod kandidatom, vpisanim na
študijske programe z naslednjih področij: šport (813), športna vzgoja (1462), ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev
primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega
študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo,
ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu.
Način študija: izredni
Število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 20
Minimalno število vpisanih za izvedbo izrednega študija je 15.

ŠTUDIJSKA PROGRAMA TRETJE STOPNJE:
1. EDUKACIJSKE VEDE
2. VODENJE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU
EDUKACIJSKE VEDE
Kraj izvajanja študija: Maribor
Trajanje študija: 3 leta, 180 ECTS
Pogoji za vpis:
V študijski program 3. stopnje Edukacijske vede se lahko vpiše kandidat, ki je zaključil:
–
študijski program 2. stopnje,
–
študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004,
–
študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je
ovrednoten s 300 ECTS točkami,
–
študijski program za pridobitev specializacije in pred tem študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe,
sprejet pred 11. 6. 2004, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti v obsegu 34 ECTS
točk.Takim kandidatom se pred vpisom v študijski program določijo diferencialni izpiti iz predmetov programa 2.
stopnje Razredni pouk in sicer: enega obveznega predmeta (Metodologija pedagoškega raziskovanja), treh temeljnih
predmetov izbranega modula (kandidat izbira med Naravoslovno tehničnim modulom, Družboslovno humanističnim
modulom in modulom Estetika in gibanje) in dveh izbirnih predmetov znotraj izbranega modula.
Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
V primeru, da bo kandidatov več kot razpisanih mest, bodo izbrani na podlagi povprečne ocene zaključenega študija: 100 %.
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode se v 2. letnik študijskega programa 3. stopnje Edukacijske vede lahko vpiše kandidat, ki je zaključil:
–
študijski program za pridobitev magisterija znanosti, sprejet pred 11. 6. 2004; ob vpisu se kandidatom skladno za
zakonom prizna 60 ECTS točk. Katere študijske obveznosti se priznajo, določi Komisija za znanstveno raziskovalno
dejavnost in podiplomski študij;
–
univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije. Ob vpisu
se kandidatom skladno za zakonom prizna 60 ECTS točk, katere študijske obveznosti se priznajo, določi Komisija za
znanstveno raziskovalno dejavnost in podiplomski študij.
Na doktorski študijski program 3. stopnje Edukacijske vede je mogoč prehod iz študijskih programov 3. stopnje vseh
pedagoških študijskih usmeritev. Pri tem se ugotavljajo študijske obveznosti, ki jih je opravil študent in se mu lahko prizna jo.
Študent predloži uradni izpis iz dosedanjega študijskega programa in potrdilo o izpolnjenih obveznostih na dosedanjem
programu. Komisija za podiplomski študij bo vlogo študenta individualno preučila in določila obveznosti, ki jih mora opraviti,
da zaključi doktorski študij v novem programu.
Način študija: izredni
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 5

VODENJE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU
Kraj izvajanja študija: Maribor
Trajanje študija: 3 leta
Pogoji za vpis:
V študijski program 3. Stopnje Vodenje v vzgoji in izobraževanju se lahko vpiše, kdor je končal:
–
študijski program druge stopnje;
–
študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe po študijskih programih, sprejetih pred
11. 6. 2004;
–
visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004 in študijski program za pridobitev specializacije.
Kandidat mora pred vpisom opraviti 32 ECTS z naslednjih predmetov: Pedagogika (7 ECTS), Razvojna psihologija s

–

poudarkom na srednjem otroštvu (6 ECTS), Psihologija v izobraževanju (3 ECTS), Didaktika (5 ECTS), Metodologija
pedagoškega raziskovanja (6 ECTS), Specialna pedagogika (5 ECTS);
študijski program za poklice, urejene z direktivami Evropske unije ali drug enovit magistrski študijski program za
druge poklice v Republiki Sloveniji, ki obsegajo 300 ECTS in trajajo pet let.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani po naslednjem merilu:
–
povprečna ocena na študiju prve in druge stopnje ali študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe
po študijskih programih, sprejetih pred 11. 6. 2004 – 80 %,
–
ocena magistrskega dela ali ocena diplomskega dela na študijskih programih za pridobitev univerzitetne izobrazbe
pred 11. 6. 2004 – 20 %.
Način študija: izredni
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 5

Mladinska ulica 9
2000 Maribor, Slovenija
UNIVERZA V MARIBORU
PRAVNA FAKULTETA
Mladinska fakulteta 9, 2000 Maribor
Telefon: 02 25 04 200, telefaks: 02 25 23 245
http://www.pf.um.si
ŠTUDIJSKI PROGRAMI DRUGE STOPNJE:
1. PRAVO
2. DELOVNO PRAVO IN KADRI
3. POSLOVNO-GOSPODARSKO PRAVO
4. EVROPSKE ŠTUDIJE IN ZUNANJI ODNOSI EVROPSKE UNIJE
Kraj izvajanja študija: Maribor
Trajanje študija: 2 leti, 120 ECTS
Pogoji za vpis:
1.

PRAVO

V študijski program 2. stopnje PRAVO se lahko vpiše kandidat, ki je zaključil:
−
študijski program prve stopnje s področja prava (38);
−
študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: v okviru poslovnih in upravnih ved (34): poslovne in
upravne vede (340), poslovodenje in upravljanje (345); v okviru družbenih ved (31): ekonomija (314); ter varovanje
(86), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 44
ECTS (te študijske obveznosti so: kazensko materialno pravo, kazensko procesno pravo, splošni del civilnega prava,
stvarno pravo, obligacijsko pravo, družinsko in dedno pravo);
−
študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. junijem 2004, z drugih strokovnih
področij: v okviru poslovnih in upravnih ved (34): poslovne in upravne vede (340), poslovodenje in upravljanje (345);
v okviru družbenih ved (31): ekonomija (314); ter varovanje (86), če je pred vpisom v študijski program opravil
študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 44 ECTS (te študijske obveznosti so: kazensko
materialno pravo, kazensko procesno pravo, splošni del civilnega prava, stvarno pravo, obligacijsko pravo, družinsko
in dedno pravo);
−
univerzitetni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, z ustreznih strokovnih področij: pravo (38). Takemu
kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi
obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom;
−
univerzitetni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, z drugih strokovnih področij: v okviru poslovnih in upravnih
ved (34): poslovne in upravne vede (340), poslovodenje in upravljanje (345); v okviru družbenih ved (31): ekonomija
(314); ter varovanje (86). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 21 ECTS, le-ta pa se skladno s
tem vpiše v ustrezni letnik študija;
−
visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11.6.2004, z ustreznih strokovnih področij: pravo (38). Takemu kandidatu se znotraj študijskega
programa prizna 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za
prehod, določene z akreditiranim študijskim programom;
−
visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004 in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11.6.2004, z drugih strokovnih področij: v okviru poslovnih in upravnih ved (34): poslovne in upravne
vede (340), poslovodenje in upravljanje (345); v okviru družbenih ved (31): ekonomija (314); ter varovanje (86).
Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 21 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik
študija.
V primeru omejitve vpisa se skladno s tretjim odstavkom 41. člena Zakona o visokem šolstvu izbere kandidate glede na
doseženo oceno pri diplomskem delu (20 %) in glede na povprečno oceno študija na prvi stopnji (80 %).

Merila za prehode med študijskimi programi:

Po Merilih za prehode se lahko v študijski program 2. stopnje PRAVO vpišejo študenti študijskih programov 2. stopnje, s
področij:
pravo (38) in
sorodnih področij: poslovne in upravne vede (34), družbene vede (31) in varovanje (86),
ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in ki se jim lahko po kriterijih za priznavanje kot
obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS točk) iz prvega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo,
ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu.
Način izvajanja študija: redni, izredni
Redni študij se bo izvajal samo, če bo v prvi letnik prijavljenih najmanj 30 kandidatov.
Izredni študij se bo izvajal samo, če bo v posamezni letnik prijavljenih najmanj 30 kandidatov.
Izredna oblika študija se izvaja po posebnem programu tako, da se predmeti izvajajo zaporedno – pedagoški proces
posameznega predmeta se izvede kot celota in se zaključi s preverjanjem znanja, nato se prične izvedba naslednjega
predmeta. Na izrednem študiju se pedagoški proces izvaja v četrtek in petek v popoldanskem času in ob sobotah dopoldan.
Glede na obseg in zahtevnost se določijo v začetku študijskega leta termini izvedbe posameznega predmeta, ki vključuje vse
organizirane oblike neposrednega pedagoškega dela. Pri posameznem predmetu se oblike neposrednega pedagoškega dela
s študenti izvedejo v obsegu 30 % števila kontaktnih ur predvidenih za redni študij.
Izredna oblika študija se financira s prispevki organizacij ali študentov samih. Šolnino bo za študijsko leto 2014/2015 določil
Upravni odbor Univerze v Mariboru in bo objavljena v mesecu juliju 2014.
Vpisna mesta za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic Evropske unije:
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 120 (redno), 50 (izredno)
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 2. letnik po merilih za prehode: 25 (izredno)
Vpisna mesta za državljane držav nečlanic Evropske unije ter za Slovence brez slovenskega državljanstva:
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 10 (izredno)
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 2. letnik po merilih za prehode: 10 (izredno)
Vpisna mesta za vzporedni študij
Predvideno število vpisnih mest za vzporedni študij: 5 (izredno)
2.

DELOVNO PRAVO IN KADRI

V študijski program 2. stopnje DELOVNO PRAVO IN KADRI se lahko vpiše kandidat, ki je zaključil študijske programe
naslednjih študijskih področij:
− študijski program prve stopnje s področja prava (38);
− študijski program prve stopnje s sorodnih strokovnih področij:
humanistika (22);
poslovne in upravne vede (34);
družbene vede (31);
socialno delo (76);
če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v
obsegu 13 ECTS (te študijske obveznosti so: Splošni del civilnega prava – 6 ECTS in Delovno pravo – 7
ECTS);
− študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij:
izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev (14);
novinarstvo in obveščanje (32);
matematika in statistika (46);
računalništvo (48);
tehnika (52);
proizvodne tehnologije (54);
arhitektura, urbanizem in gradbeništvo (58);
kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo (62);
zdravstvo (72);

osebne storitve (81);
transportne storitve (84);
varstvo okolja (85);
varovanje (86).
če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v
obsegu 18 ECTS (te študijske obveznosti so: Splošni del civilnega prava – 6 ECTS, Delovno pravo – 7
ECTS, Socialna varnost – 5 ECTS);
− študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11.6.2004, s sorodnih strokovnih
področij:
humanistika (22);
poslovne in upravne vede (34);
družbene vede (31);
socialno delo (76);
če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v
obsegu 13 ECTS (te študijske obveznosti so: Splošni del civilnega prava – 6 ECTS in Delovno pravo – 7
ECTS);
− študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11.6.2004, z drugih strokovnih področij:
izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev (14);
novinarstvo in obveščanje (32);
matematika in statistika (46);
računalništvo (48);
tehnika (52);
proizvodne tehnologije (54);
arhitektura, urbanizem in gradbeništvo (58);
kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo (62);
zdravstvo (72);
osebne storitve (81);
transportne storitve (84);
varstvo okolja (85);
varovanje (86),
če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v
obsegu 18 ECTS (te študijske obveznosti so: Splošni del civilnega prava – 6 ECTS, Delovno pravo – 7 ECTS,
Socialna varnost – 5 ECTS);
− univerzitetni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, z ustreznih strokovnih področij: pravo (38). Takemu
kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi
obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom;
− univerzitetni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, z drugih strokovnih področij:
izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev (14);
humanistika (22);
novinarstvo in obveščanje (32);
poslovne in upravne vede (34);
družbene vede (31);
matematika in statistika (46);
računalništvo (48);
tehnika (52);
proizvodne tehnologije (54);
arhitektura, urbanizem in gradbeništvo (58);
kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo (62);
zdravstvo (72);
socialno delo (76);
osebne storitve (81);
transportne storitve (84);
varstvo okolja (85);
varovanje (86).
Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa lahko prizna 15 ECTS za obveznosti izbirnih predmetov. Dodatno pa se
diplomantom sorodnih študijskih programov: humanistika (22), poslovne in upravne vede (34), družbene vede (31) in
socialno delo (76) lahko omogoči priznanje do 30 ECTS. Skladno s tem se kandidat vpiše v ustrezni letnik študija.
−
visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004 in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11.6.2004, z ustreznih strokovnih področij: pravo (38). Takemu kandidatu se znotraj študijskega
programa prizna 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za
prehod, določene z akreditiranim študijskim programom;
−
visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11.6.2004, z drugih strokovnih področij:
-

izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev (14);
humanistika (22);
novinarstvo in obveščanje (32);
poslovne in upravne vede (34);
družbene vede (31);
matematika in statistika (46);
računalništvo (48);
tehnika (52);
proizvodne tehnologije (54);
arhitektura, urbanizem in gradbeništvo (58);
kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo (62);
zdravstvo (72);
osebne storitve (81);
transportne storitve (84);
varstvo okolja (85);
varovanje (86).
Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa lahko prizna 15 ECTS za obveznosti izbirnih predmetov. Dodatno pa se
diplomantom sorodnih študijskih programov: humanistika (22), poslovne in upravne vede (34), družbene vede (31) in
socialno delo (76) lahko omogoči priznanje do 30 ECTS. Skladno s tem se kandidat vpiše v ustrezni letnik študija.
V primeru omejitve vpisa se skladno s tretjim odstavkom 41. člena Zakona o visokem šolstvu izbere kandidate glede na
doseženo oceno pri diplomskem delu (20 %) in glede na povprečno oceno študija na prvi stopnji (80 %).
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po Merilih za prehode se lahko v študijski program 2. stopnje DELOVNO PRAVO IN KADRI vpišejo študenti študijskih
programov 2. stopnje s področij:
pravo (38) in
sorodnih področij: poslovne in upravne vede (34), družbene vede (31), varovanje (86), socialno delo (76) in
zdravstvo (72),
ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in ki se jim lahko po kriterijih za priznavanje kot
obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS točk) iz prvega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo,
ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu.
Način študija: izredni
Izredni študij se bo izvajal samo, če bo v posamezni letnik prijavljenih najmanj 30 kandidatov.
Izredna oblika študija se izvaja po posebnem programu tako, da se predmeti izvajajo zaporedno – pedagoški proces
posameznega predmeta se izvede kot celota in se zaključi s preverjanjem znanja, nato se prične izvedba naslednjega
predmeta. Na izrednem študiju se pedagoški proces izvaja v četrtek in petek v popoldanskem času in ob sobotah dopoldan.
Glede na obseg in zahtevnost se določijo v začetku študijskega leta termini izvedbe posameznega predmeta, ki vključuje vse
organizirane oblike neposrednega pedagoškega dela. Pri posameznem predmetu se oblike neposrednega pedagoškega dela
s študenti izvedejo v obsegu 30% števila kontaktnih ur predvidenih za redni študij.
Izredna oblika študija se financira s prispevki organizacij ali študentov samih. Šolnino bo za študijsko leto 2014/2015 določil
Upravni odbor Univerze v Mariboru in bo objavljena v mesecu juliju 2014.
Vpisna mesta za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic Evropske unije:
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 30 (izredno)
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 2. letnik po merilih za prehode: 10 (izredno)
Vpisna mesta za državljane držav nečlanic Evropske unije ter za Slovence brez slovenskega državljanstva:
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 10 (izredno)
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 2. letnik po merilih za prehode: 10 (izredno)
3.

POSLOVNO-GOSPODARSKO PRAVO

V študijski program 2. stopnje POSLOVNO-GOSPODARSKO PRAVO se lahko vpiše kandidat, ki je zaključil študijske programe
naslednjih študijskih področij:
− študijski program prve stopnje s področja prava (38);
− študijski program prve stopnje s sorodnih strokovnih področij:
humanistika (22);
poslovne in upravne vede (34);
družbene vede (31);
varovanje (86),
če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v
obsegu 20 ECTS (te študijske obveznosti so: Splošni del civilnega prava – 6 ECTS, Stvarno pravo – 6 ECTS,
Obligacijsko pravo – 8 ECTS);
− študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij:
izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev (14);
novinarstvo in obveščanje (32);
matematika in statistika (46);
računalništvo (48);
tehnika (52);
proizvodne tehnologije (54);
arhitektura, urbanizem in gradbeništvo (58);
kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo (62);
zdravstvo (72);
socialno delo (76);
osebne storitve (81);
transportne storitve (84);
varstvo okolja (85),
če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v
obsegu 28 ECTS (te študijske obveznosti so: Splošni del civilnega prava – 6 ECTS, Stvarno pravo – 6 ECTS,
Obligacijsko pravo – 8 ECTS, Gospodarsko-pogodbeno pravo – 8 ECTS);
− študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11.6.2004, s sorodnih strokovnih
področij:
humanistika (22);
poslovne in upravne vede (34);
družbene vede (31);
varovanje (86),
če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v
obsegu 20 ECTS (te študijske obveznosti so: Splošni del civilnega prava – 6 ECTS, Stvarno pravo – 6 ECTS,
Obligacijsko pravo – 8 ECTS);
− študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11.6.2004, z drugih strokovnih področij:
izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev (14);
novinarstvo in obveščanje (32);
matematika in statistika (46);
računalništvo (48);
tehnika (52);
proizvodne tehnologije (54);
arhitektura, urbanizem in gradbeništvo (58);
kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo (62);
zdravstvo (72);
socialno delo (76);
osebne storitve (81);
transportne storitve (84);
varstvo okolja (85),
če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v
obsegu 28 ECTS (te študijske obveznosti so: Splošni del civilnega prava – 6 ECTS, Stvarno pravo – 6 ECTS,
Obligacijsko pravo – 8 ECTS, Gospodarsko-pogodbeno pravo – 8 ECTS);
− univerzitetni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, z ustreznih strokovnih področij: pravo (38). Takemu
kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi
obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom;
− univerzitetni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, z drugih strokovnih področij:
izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev (14);
humanistika (22);
novinarstvo in obveščanje (32);
družbene vede (31);
poslovne in upravne vede (34);

matematika in statistika (46);
računalništvo (48);
tehnika (52);
proizvodne tehnologije (54);
arhitektura, urbanizem in gradbeništvo (58);
kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo (62);
zdravstvo (72);
socialno delo (76);
osebne storitve (81);
transportne storitve (84);
varstvo okolja (85),
varovanje (86).
Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa lahko prizna 21 ECTS za obveznosti izbirnih izpitov. Diplomantom
študijskih programov: družbene vede (31), poslovne in upravne vede (34) in varovanje (86) se lahko omogoči priznanje 30
ECTS. Skladno s tem se kandidat vpiše v ustrezni letnik študija.
− visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004 in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11.6.2004, z ustreznih strokovnih področij: pravo (38). Takemu kandidatu se znotraj študijskega
programa prizna 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za
prehod, določene z akreditiranim študijskim programom;
− visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004 in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11.6.2004, z drugih strokovnih področij:
izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev (14);
humanistika (22);
družbene vede (31);
novinarstvo in obveščanje (32);
poslovne in upravne vede (34);
matematika in statistika (46);
računalništvo (48);
tehnika (52);
proizvodne tehnologije (54);
arhitektura, urbanizem in gradbeništvo (58);
kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo (62);
zdravstvo (72);
socialno delo (76);
osebne storitve (81);
transportne storitve (84);
varstvo okolja (85),
varovanje (86).
Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa lahko prizna 21 ECTS za obveznosti izbirnih izpitov. Diplomantom
študijskih programov: družbene vede (31), poslovne in upravne vede (34) in varovanje (86) se lahko omogoči priznanje 30
ECTS. Skladno s tem se kandidat vpiše v ustrezni letnik študija.
V primeru omejitve vpisa se skladno s tretjim odstavkom 41. člena Zakona o visokem šolstvu izbere kandidate glede na
doseženo oceno pri diplomskem delu (20 %) in glede na povprečno oceno študija na prvi stopnji (80 %).
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po Merilih za prehode se lahko v študijski program 2. stopnje POSLOVNO-GOSPODARSKO PRAVO vpišejo študenti študijskih
programov 2. stopnje s področij:
pravo (38) in
sorodnih področij: poslovne in upravne vede (34) in družbene vede (31),
ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in ki se jim lahko po kriterijih za priznavanje kot
obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS točk) iz prvega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo,
ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu.
Način študija: izredni
Izredni študij se bo izvajal samo, če bo v posamezni letnik prijavljenih najmanj 30 kandidatov.
Izredna oblika študija se izvaja po posebnem programu tako, da se predmeti izvajajo zaporedno – pedagoški proces
posameznega predmeta se izvede kot celota in se zaključi s preverjanjem znanja, nato se prične izvedba naslednjega

predmeta. Na izrednem študiju se pedagoški proces izvaja v četrtek in petek v popoldanskem času in ob sobotah dopoldan.
Glede na obseg in zahtevnost se določijo v začetku študijskega leta termini izvedbe posameznega predmeta, ki vključuje vse
organizirane oblike neposrednega pedagoškega dela. Pri posameznem predmetu se oblike neposrednega pedagoškega dela
s študenti izvedejo v obsegu 30% števila kontaktnih ur predvidenih za redni študij.
Izredna oblika študija se financira s prispevki organizacij ali študentov samih. Šolnino bo za študijsko leto 2014/2015 določil
Upravni odbor Univerze v Mariboru in bo objavljena v mesecu juliju 2014.
Vpisna mesta za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic Evropske unije:
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 30 (izredno)
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 2. letnik po merilih za prehode: 10 (izredno)
Vpisna mesta za državljane držav nečlanic Evropske unije ter za Slovence brez slovenskega državljanstva:
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 10 (izredno)
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 2. letnik po merilih za prehode: 10 (izredno)
4. EVROPSKE ŠTUDIJE IN ZUNANJI ODNOSI EVROPSKE UNIJE
V študijski program 2. stopnje EVROPSKE ŠTUDIJE IN ZUNANJI ODNOSI EU se lahko vpiše kandidat, ki je zaključil:
− študijski program 1. stopnje s področja prava (38),
− študijski program 1. stopnje z drugih strokovnih področij: v okviru poslovnih in upravnih ved (34): poslovne in
upravne vede (340), poslovodenje in upravljanje (345); v okviru družbenih ved (31): sociologija in študij kultur (312),
politologija, odnosi posameznik-družba-država (313), ekonomija (314); ter varovanje (86),
− visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: v okviru poslovnih in
upravnih ved (34): poslovne in upravne vede (340), poslovodenje in upravljanje (345); v okviru družbenih ved (31):
sociologija in študij kultur (312), politologija, odnosi posameznik-družba-država (313), ekonomija (314); ter
varovanje (86),
− univerzitetni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, z ustreznih strokovnih področij: pravo (38). Takemu
kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi
obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
− univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: v okviru poslovnih in upravnih
ved (34): poslovne in upravne vede (340), poslovodenje in upravljanje (345); v okviru družbenih ved (31): sociologija
in študij kultur (312), politologija, odnosi posameznik-družba-država (313), ekonomija (314); ter varovanje (86), ki se
mu prizna do 60 ECTS točk,
− visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004 in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11.6.2004, z ustreznih strokovnih področij: pravo (38). Takemu kandidatu se znotraj študijskega
programa prizna 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za
prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
− visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004 in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11.6.2004, z drugih strokovnih področij: v okviru poslovnih in upravnih ved (34): poslovne in upravne
vede (340), poslovodenje in upravljanje (345); v okviru družbenih ved (31): sociologija in študij kultur (312),
politologija, odnosi posameznik-družba-država (313), ekonomija (314); ter varovanje (86), ki se mu od vpisu prizna
60 ECTS točk, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
Kandidati, ki se vpisujejo pod 2. ali 3. alinejo, se lahko vpišejo v študijski program, če pred vpisom opravijo izpite, bistvene
za nadaljevanje študija v obsegu 32 ECTS (izpiti iz naslednjih predmetov: Pravni sistem in institucije EU, Mednarodno javno
pravo, Mednarodno zasebno pravo, Prosto gibanje oseb in svoboščine notranjega trga in Pravoznanstvo).
V primeru omejitve vpisa se skladno s tretjim odstavkom 41. člena Zakona o visokem šolstvu izbere kandidate glede na
doseženo oceno pri diplomskem delu (20 %) in glede na povprečno oceno študija na prvi stopnji (80 %).
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po Merilih za prehode se lahko v študijski program 2. stopnje EVROPSKE ŠTUDIJE IN ZUNANJI ODNOSI EU vpišejo študenti
študijskih programov 2. stopnje, s področij:
pravo (38) in
sorodnih področij: poslovne in upravne vede (34), družbene vede (31) in varovanje (86),
ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in ki se jim lahko po kriterijih za priznavanje kot
obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS točk) iz prvega študijskega programa.

Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo,
ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu.
Način študija: izredni
Izredni študij se bo izvajal samo, če bo v posamezni letnik prijavljenih najmanj 30 kandidatov.
Izredna oblika študija se izvaja po posebnem programu tako, da se predmeti izvajajo zaporedno – pedagoški proces
posameznega predmeta se izvede kot celota in se zaključi s preverjanjem znanja, nato se prične izvedba naslednjega
predmeta. Na izrednem študiju se pedagoški proces izvaja v četrtek in petek v popoldanskem času in ob sobotah dopoldan.
Glede na obseg in zahtevnost se določijo v začetku študijskega leta termini izvedbe posameznega predmeta, ki vključuje vse
organizirane oblike neposrednega pedagoškega dela. Pri posameznem predmetu se oblike neposrednega pedagoškega dela
s študenti izvedejo v obsegu 30% števila kontaktnih ur predvidenih za redni študij.
Izredna oblika študija se financira s prispevki organizacij ali študentov samih. Šolnino bo za študijsko leto 2014/2015 določil
Upravni odbor Univerze v Mariboru in bo objavljena v mesecu juliju 2014.
Izredni študij se bo izvajal v slovenskem in angleškem jeziku.
Vpisna mesta za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic Evropske unije:
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 60 (izredno)
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 2. letnik po merilih za prehode: 10 (izredno)
Vpisna mesta za državljane držav nečlanic Evropske unije ter za Slovence brez slovenskega državljanstva:
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 30 (izredno)
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 2. letnik po merilih za prehode: 10 (izredno)

ŠTUDIJSKI PROGRAM TRETJE STOPNJE PRAVO
Kraj izvajanja študija: Maribor
Trajanje študija: 3 leta, 180 ECTS
Pogoji za vpis:
V študijski program 3. stopnje PRAVO se lahko vpiše kandidat, ki je zaključil:
− študijski program druge stopnje;
− študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, v obsegu 240 ECTS;
− enoviti magistrski študijski programi, ki je ovrednoten s 300 ECTS;
− študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in nato specialistični študij in
tako zbral 240 ECTS ter opravil dodatne obveznosti z magistrskega študijskega programa 2. stopnje Pravo, t.j.
naslednje predmete v skupni višini 60 ECTS: Filozofija in teorija prava (7 ECTS) Avtonomni gospodarski posli (7
ECTS), Sistem sodnega varstva v ES in EU (7 ECTS), Korporacijsko in koncernsko pravo (9 ECTS), Civilno materialno
pravo: izbrane teme (5 ECTS), Civilno procesno pravo: izbrane teme (5 ECTS), Gospodarsko statusno pravo: izbrane
teme (5 ECTS), Kazensko pravo: izbrane teme (5 ECTS), Delovno in socialno pravo: izbrane teme (5 ECTS), Ustavno
in upravno pravo ter sistem EU: izbrane teme (5 ECTS).
Izbira kandidatov bo ob omejitvi vpisa temeljila na:
− podlagi povprečne ocene študija (10 %),
− ocene diplomske ali magistrske naloge (10 %) in
− izbirni izpit (80 %).
Obveznosti izbirnega izpita se lahko nadomestijo s strokovnim in znanstvenim delom v obsegu 50 % izpitnih obveznosti.
Glavna merila za znanstveno delo predstavljajo objave, kot so:
− znanstvena monografija
− samostojni znanstveni sestavek v monografiji
− izvirni ali pregledni znanstveni članki v revijah s faktorjem vpliva (JCR) ali v revijah, indeksiranih v podatkovnih
zbirkah SCI, SSCI ali A&HCI, in revijah, ki jih naštevajo kriteriji Pravne fakultete za izvolitve v nazive.
Glavna merila za strokovno delo predstavljajo:
−
strokovna monografija,
−
samostojni strokovni sestavek v monografiji,
−
objavljeni strokovni prispevki na konferencah,
−
strokovni članki in/ali recenzenstvo teh člankov,
−
uredništvo monografije ali revije,
−
druge oblike dokumentirane strokovne dejavnosti.
Merila za prehode med študijskimi programi:
V študijski program tretje stopnje Pravo se lahko vpiše, kdor je:
–
končal študijski program za pridobitev naslova magister znanosti, kjer se mu prizna od 60 do 120 ECTS in se lahko
vpiše neposredno v 2. ali v 3. letnik;
–
končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, v obsegu 240 ECTS in
nato končal specialistični študij, ter tako skupaj zbral 300 ECTS, ki se mu prizna najmanj 60 ECTS.
Po Merilih za prehode se lahko v študijski program 3. stopnje PRAVO vpišejo študenti študijskih programov 3. stopnje, s
področij:
pravo (38) in
sorodnih področij: upravne in poslovne vede (34), družbene vede (31) in varovanje (86),
ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in ki se jim lahko po kriterijih za priznavanje kot
obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS točk) iz prvega 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 študijskem programu 3. stopnje PRAVO.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo,
ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu.

Način izvajanja študija: izredni
Izredna oblika študija se izvaja po posebnem programu tako, da se predmeti izvajajo zaporedno – pedagoški proces
posameznega predmeta se izvede kot celota in se zaključi s preverjanjem znanja, nato se prične izvedba naslednjega
predmeta. Na izrednem študiju se pedagoški proces izvaja v četrtek in petek v popoldanskem času in ob sobotah dopoldan.
Glede na obseg in zahtevnost se določijo v začetku študijskega leta termini izvedbe posameznega predmeta, ki vključuje vse
organizirane oblike neposrednega pedagoškega dela. Pri posameznem predmetu se oblike neposrednega pedagoškega dela
s študenti izvedejo v obsegu 30% števila kontaktnih ur predvidenih za redni študij.
Izredna oblika študija se financira s prispevki organizacij ali študentov samih. Šolnino bo za študijsko leto 2014/2015 določil
Upravni odbor Univerze v Mariboru in bo objavljena v mesecu juliju 2014.
Vpisna mesta za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic Evropske unije:
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 17 (izredno)
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 2. letnik po merilih za prehode: 8 (izredno)
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 3. letnik po merilih za prehode: 8 (izredno)
Vpisna mesta za državljane držav nečlanic Evropske unije ter za Slovence brez slovenskega državljanstva:
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 8 (izredno)
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 2. letnik po merilih za prehode: 2 (izredno)
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 3. letnik po merilih za prehode: 2 (izredno)

Ekonomsko-poslovna fakulteta
Fakulteta za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko
Fakulteta za gradbeništvo
Fakulteta za strojništvo

UNIVERZA V MARIBORU
EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA
Razlagova ulica 14, 2000 Maribor
http://www.epf.uni-mb.si
FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
Smetanova ulica 17, 2000 Maribor
http://www.feri.uni-mb.si
FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO
Smetanova ulica 17, 2000 Maribor
http://www.fg.um.si
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
Smetanova ulica 17, 2000 Maribor
http://www.fs.uni-mb.si
ŠTUDIJSKI PROGRAMI DRUGE STOPNJE (INTERDISCIPLINARNI ŠTUDIJSKI PROGRAM) GING
Kraj izvajanja študija: Maribor
Trajanje študija v kreditnih točkah in letih: 120 ECTS, 2 leti
Vpisni pogoji:
1. GING − SMER GRADBENIŠTVO
V študijski program 2. stopnje Gospodarsko inženirstvo − smer Gradbeništvo se lahko vpiše, kdor je zaključil:
1.
2.

3.
4.

5.

Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: gospodarsko inženirstvo – smer Gradbeništvo
(5829), gradbeništvo (5820).
Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: transportne storitve (promet) (8400), tehnike
(prometno inženirstvo) (5200), arhitekture (5811), strojništva (5211), gospodarskega inženirstva – smer
Strojništvo (5219), gospodarskega inženirstva – smer Elektrotehnika (5221), gospodarskega inženiringa (5200) in
urbanizma (5812), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje
študija v obsegu od 10 do 60 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za
izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora
obveznosti pri predmetih z naslednjih področij: gradbena mehanika, geotehnika, hidrotehnika, gradbene
konstrukcije, operativno gradbeništvo, gradbeni materiali in ekonomije.
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznega strokovnega področja:
gradbeništvo (5820).
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: transportne
storitve (promet) (8400), tehnike (prometno inženirstvo) (5200), arhitekture (5811), strojništva (5211) in
urbanizma (5812), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje
študija v obsegu od 10 do 60 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za
izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora
obveznosti pri predmetih z naslednjih področij: gradbena mehanika, geotehnika, hidrotehnika, gradbene
konstrukcije, operativno gradbeništvo, gradbeni materiali in ekonomije.
Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: gospodarsko inženirstvo
– smer Gradbeništvo (5829), gradbeništvo (5820). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna
praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za
prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.

6.

7.

8.

Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: transportne storitve
(promet) (8400), arhitekture (5811), strojništva (5211) in urbanizma (5812). Takemu kandidatu se znotraj
študijskega programa prizna do 40 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznega strokovnega področja: gradbeništvo (5820). Takemu kandidatu se znotraj
študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi
obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: transportne storitve (promet) (8400), arhitekture (5811),
strojništva (5211)in urbanizma (5812). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna do 40 ECTS, le-ta
pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Gospodarsko inženirstvo − smer Gradbeništvo se upošteva:
Povprečna ocena dodiplomskega študija – 100 %.
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Gospodarsko inženirstvo − smer Gradbeništvo omogočen prehod
kandidatom, vpisanim na študijske programe z naslednjih področij: gradbeništvo, ki ob zaključku študija zagotavljajo
pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega
študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo,
ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu.
Izvedba rednega študija:
Predmeti se bodo izvajali mentorsko, če bo vpisanih do vključno 5 študentov. Za vpisanih 10 in več študentov se bodo
predmeti izvajali v celoti, za 6 do 9 študentov pa se bodo predmeti izvajali v sorazmerno manjšem obsegu, od 60 do 90
procentov.
Izbirni predmeti na EPF se bodo v celoti izvajali pri tistih izbirnih predmetih, ki so na EPF-u definirani kot obvezni in se
študentje programa GING priključijo k tem predmetom. Izbirni predmeti, ki so na EPF definirani kot izbirni predmeti, se
bodo izvajali mentorsko, če bo vpisanih do 5 študentov. Za vpisanih 10 in več študentov se bodo predavali oziroma izvajali v
celoti, za 6 do 9 študentov pa bodo predavanja v sorazmerno manjšem obsegu, od 60 do 90 procentov.
2.

GING – SMER STROJNIŠTVO

V študijski program 2. stopnje Gospodarsko inženirstvo − smer Strojništvo se lahko vpiše, kdor je zaključil:
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: Tehnika (52); Biologija in biokemija (421); Okoljske
in okoljevarstvene vede (422); Računalniške vede (481); Uporabno računalništvo (482); Gradbeništvo (582);
Transportne storitve (840); Varstvo okolja (podrobneje neopredeljeno) (850).
2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: Ekonomija (314); Poslovne in upravne vede
(podrobneje neopredeljeno) (340); Prodaja (trgovina) na debelo in drobno (341); Marketing in oglaševanje (342);
Poslovodenje in upravljanje (345); Fizika (podrobneje neopredeljeno) (440); Fizika in astronomija (441); Kemija
(442); Matematika (461); Statistika (462); Živilska tehnologija (541); Tekstilna, konfekcijska, čevljarska in usnjarska
tehnologija (542), Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (543); Rudarstvo in drugo
pridobivanje rudnin (544); Arhitektura in urbanizem (581), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske
obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 29 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi
stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program.
Opraviti mora naslednje obveznosti: Matematična analiza (6 ECTS), Algebra (6 ECTS), Mehanika I (6 ECTS), Osnove
ekonomije (5 ECTS) in Ekonomika podjetja (6 ECTS).
3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Tehnika (52);
Biologija in biokemija (421); Okoljske in okoljevarstvene vede (422); Računalniške vede (481); Uporabno
računalništvo (482); Gradbeništvo (582); Transportne storitve (840); Varstvo okolja (podrobneje neopredeljeno)
(850).
4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: Ekonomija (314);
Poslovne in upravne vede (podrobneje neopredeljeno) (340); Prodaja (trgovina) na debelo in drobno (341);
Marketing in oglaševanje (342); Poslovodenje in upravljanje (345); Fizika (podrobneje neopredeljeno) (440); Fizika
in astronomija (441); Kemija (442); Matematika (461); Statistika (462); Živilska tehnologija (541); Tekstilna,
konfekcijska, čevljarska in usnjarska tehnologija (542), Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna

5.

6.

7.

8.

tehnologija (543); Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin (544); Arhitektura in urbanizem (581), če je pred
vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 29 ECTS, ki jih
kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem
diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Matematična analiza
(6 ECTS), Algebra (6 ECTS), Mehanika I (6 ECTS), Osnove ekonomije (5 ECTS) in Ekonomika podjetja (6 ECTS).
Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Tehnika (52); Biologija in
biokemija (421); Okoljske in okoljevarstvene vede (422); Računalniške vede (481); Uporabno računalništvo (482);
Gradbeništvo (582); Transportne storitve (840); Varstvo okolja (podrobneje neopredeljeno) (850). Takemu
kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s
priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: Ekonomija (314); Poslovne
in upravne vede (podrobneje neopredeljeno) (340); Prodaja (trgovina) na debelo in drobno (341); Marketing in
oglaševanje (342); Poslovodenje in upravljanje (345); Fizika (podrobneje neopredeljeno) (440); Fizika in
astronomija (441); Kemija (442); Matematika (461); Statistika (462); Živilska tehnologija (541); Tekstilna,
konfekcijska, čevljarska in usnjarska tehnologija (542), Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna
tehnologija (543); Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin (544); Arhitektura in urbanizem (581). Takemu
kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Tehnika (52); Biologija in biokemija (421); Okoljske in
okoljevarstvene vede (422); Računalniške vede (481); Uporabno računalništvo (482); Gradbeništvo (582);
Transportne storitve (840); Varstvo okolja (podrobneje neopredeljeno) (850). Takemu kandidatu se znotraj
študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi
obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: Ekonomija (314); Poslovne in upravne vede (podrobneje
neopredeljeno) (340); Prodaja (trgovina) na debelo in drobno (341); Marketing in oglaševanje (342); Poslovodenje
in upravljanje (345); Fizika (podrobneje neopredeljeno) (440); Fizika in astronomija (441); Kemija (442);
Matematika (461); Statistika (462); Živilska tehnologija (541); Tekstilna, konfekcijska, čevljarska in usnjarska
tehnologija (542), Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (543); Rudarstvo in drugo
pridobivanje rudnin (544); Arhitektura in urbanizem (581). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa
prizna 30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Gospodarsko inženirstvo − smer Strojništvo se upošteva uspeh pri
študiju prve stopnje:
–
Povprečna ocena: 100%
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Gospodarsko inženirstvo − smer Strojništvo omogočen prehod
kandidatom, vpisanim na študijske programe z naslednjih področij: Tehnika (52); Biologija in biokemija (421); Okoljske in
okoljevarstvene vede (422); Računalniške vede (481); Uporabno računalništvo (482); Gradbeništvo (582); Transportne
storitve (840); Varstvo okolja (podrobneje neopredeljeno) (850), ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih
kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega
programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo,
ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu.

3.

GING – SMER ELEKTROTEHNIKA

V študijski program 2. stopnje Gospodarsko inženirstvo − smer Elektrotehnika se lahko vpiše kandidat, ki je končal:
1. študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: gospodarsko inženirstvo – elektrotehnika (522),
elektrotehnika in energetika (522), elektronika in avtomatizacija (523), tehnika (podrobneje neopredeljeno mehatronika, 520), fizika (podrobneje neopredeljeno – 440), fizika in astronomija (441);
2. študijski program 1. stopnje, ki je ovrednoten z najmanj 180 ECTS, s sledečih strokovnih področij, ki niso zajeta v
prejšnjem odstavku: matematika (461), računalniške vede (481), kemijska tehnologija in procesno inženirstvo
(524), strojništvo in obdelava kovin (521) in gradbeništvo (582), če je pred vpisom v študijski program opravil
študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 30 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem
na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski
program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Osnove elektrotehnike I (6 ECTS), Osnove elektrotehnike II (6 ECTS),

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Osnove ekonomije (5 ECTS) in Ekonomika podjetja (6 ECTS) in enega iz nabora naslednjih predmetov - Gradniki
sistemov vodenja (7 ECTS), Elektronska vezja (7 ECTS), Proizvodnja električne energije in gospodarjenje (7 ECTS);
visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: elektrotehnika
in energetika (522), elektronika in avtomatizacija (523), fizika (podrobneje neopredeljeno – 440), fizika in
astronomija (441);
visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: matematika (461),
računalniške vede (481), kemijska tehnologija in procesno inženirstvo (524), strojništvo in obdelava kovin (521) in
gradbeništvo (582), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje
študija v obsegu 30 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za
izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora
naslednje obveznosti: Osnove elektrotehnike I (6 ECTS), Osnove elektrotehnike II (6 ECTS), Osnove ekonomije (5
ECTS) in Ekonomika podjetja (6 ECTS) in enega iz nabora naslednjih predmetov - Gradniki sistemov vodenja (7
ECTS), Elektronska vezja (7 ECTS), Proizvodnja električne energije in gospodarjenje (7 ECTS);
univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: tehnika (podrobneje
neopredeljeno - gospodarsko inženirstvo, elektrotehnika – 520), elektrotehnika in energetika (522), elektronika in
avtomatizacija (523), fizika (podrobneje neopredeljeno – 440), fizika in astronomija (441). Takemu kandidatu se
znotraj študijskega programa praviloma prizna 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi
obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom;
univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih naravoslovno-tehniških strokovnih področij: matematika (461), računalniške vede (481), kemijska tehnologija in procesno inženirstvo (524), strojništvo in
obdelava kovin (521) in gradbeništvo (582). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma
30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija;
visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: elektrotehnika in energetika (522), elektronika in
avtomatizacija (523), fizika (podrobneje neopredeljeno – 440) ter fizika in astronomija (441). Takemu kandidatu se
znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi
obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom;
visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: matematika (461), računalniške vede (481), kemijska
tehnologija in procesno inženirstvo (524), strojništvo in obdelava kovin (521) in gradbeništvo (582). Takemu
kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni
letnik študija.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Gospodarsko inženirstvo, smer Elektrotehnika, se upošteva uspeh
pri študiju prve stopnje:
–
Povprečna ocena z zaključnim delom – 100 %
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Gospodarsko inženirstvo, smer Elektrotehnika omogočen prehod
kandidatom, vpisanim na študijske programe z naslednjih področij: gospodarsko inženirstvo – elektrotehnika (522),
elektrotehnika in energetika (522), elektronika in avtomatizacija (523) ter tehnika (podrobneje neopredeljeno mehatronika, 520), ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se
jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega
študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo,
ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu.

Vpis novincev v študijski program na smeri Gradbeništvo bo na Fakulteti za gradbeništvo, na smeri Strojništvo bo na
Fakulteti za strojništvo, na smeri Elektrotehnika pa na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko.
Način študija: redni
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik:
- smer Gradbeništvo: 15
- smer Strojništvo: 30
- smer Elektrotehnika: 30

Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode:
- smer Gradbeništvo: 5
- smer Strojništvo: 10
- smer Elektrotehnika: 5

Fakulteta za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko
Fakulteta za strojništvo
UNIVERZA V MARIBORU
FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
Smetanova ulica 17, 2000 Maribor
http://www.feri.uni-mb.si
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
Smetanova ulica 17, 2000 Maribor
http://www.fs.uni-mb.si
ŠTUDIJSKI PROGRAMI DRUGE STOPNJE (INTERDISCIPLINARNI ŠTUDIJSKI PROGRAM) MEHATRONIKA
Kraj izvajanja študija: Maribor
Trajanje študija v kreditnih točkah in letih: 2 leti, 120 ECTS
Pogoji za vpis:
V študijski program 2. stopnje Mehatronika se lahko vpiše, kdor je zaključil:
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: Tehnika (podrobneje neopredeljeno) –
mehatronika (520); Strojništvo in obdelava kovin (521); Gospodarsko inženirstvo-strojništvo (521); Elektrotehnika
in energetika (522); Gospodarsko inženirstvo-elektrotehnika (522); Elektronika in avtomatizacija (523), Motorna
vozila, ladje in letala (525); Fizika (podrobneje neopredeljeno) (440); Fizika in astronomija (441).
2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: Matematika in statistika (46); Računalništvo (48);
Kemijska tehnologija in procesno inženirstvo (524), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske
obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 20 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi
stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program.
Opraviti mora naslednje obveznosti: Osnove elektrotehnike (6 ECTS), Strojni elementi (8 ECTS), Elektronika za
mehatronike (6 ECTS).
3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Tehnika
(podrobneje neopredeljeno) (520); Strojništvo in obdelava kovin (521); Elektrotehnika in energetika (522);
Elektronika in avtomatizacija (523), Motorna vozila, ladje in letala (525); Fizika (podrobneje neopredeljeno) (440);
Fizika in astronomija (441).
4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: Matematika in
statistika (46); Računalništvo (48); Kemijska tehnologija in procesno inženirstvo (524), če je pred vpisom v študijski
program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 20 ECTS, ki jih kandidat lahko
opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred
vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Osnove elektrotehnike (6 ECTS), Strojni elementi
(8 ECTS), Elektronika za mehatronike (6 ECTS).
5. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Tehnika (podrobneje
neopredeljeno) – mehatronika in gospodarsko inženirstvo-strojništvo, gospodarsko inženirstvo-elektrotehnika
(520); Strojništvo in obdelava kovin (521); Elektrotehnika in energetika (522); Elektronika in avtomatizacija (523),
Motorna vozila, ladje in letala (525); Fizika (podrobneje neopredeljeno) (440); Fizika in astronomija (441). Takemu
kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s
priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
6. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: Matematika in statistika
(46); Računalništvo (48); Kemijska tehnologija in procesno inženirstvo (524). Takemu kandidatu se znotraj
študijskega programa prizna 30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
7. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Tehnika (podrobneje neopredeljeno) (520); Strojništvo in
obdelava kovin (521); Elektrotehnika in energetika (522); Elektronika in avtomatizacija (523), Motorna vozila, ladje
in letala (525); Fizika (podrobneje neopredeljeno) (440); Fizika in astronomija (441). Takemu kandidatu se znotraj
študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi
obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
8. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: Matematika in statistika (46); Računalništvo (48); Kemijska

tehnologija in procesno inženirstvo (524). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 30 ECTS, le-ta
pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Mehatronika se upošteva uspeh pri študiju prve stopnje:
– Povprečna ocena z zaključnim delom 100 %
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Mehatronika omogočen prehod kandidatom, vpisanim na študijske
programe z naslednjih področij: Tehnika, (podrobneje neopredeljeno) – mehatronika (520); Strojništvo in obdelava kovin
(521); Gospodarsko inženirstvo-strojništvo (521); Elektrotehnika in energetika (522); Gospodarsko inženirstvoelektrotehnika (522); Elektronika in avtomatizacija (523), Motorna vozila, ladje in letala (525), ki ob zaključku študija
zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po
ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo,
ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu.
Način študija: redni
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 30 (redno)
Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode: 5 (redno)
V študijskem letu 2014/15 bo vpis novincev v študijski program (v 1. letnik) na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in
informatiko, vpis po merilih za prehode (v 2. letnik) pa na Fakulteti za strojništvo.

Članica UM

Ime študijskega programa

Vrsta ŠP

Predvideno število vpisnih mest za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic Predvideno število vpisnih mest za državljane držav nečlanic Evropske unije ter za Slovence
Evropske unije
brez slovenskega državljanstva

Vpis v 1. letnik
Redno

Vpis po merilih za prehode

Izredno

FE

FERI

FG

FKKT

FKBV

FL

FNM

FOV

Redno

Izredno

Redno
2. letnik

EPF

Vpis v 1. letnik

Ekonomske in poslovne vede

2. stopnja

380

200

0

Ekonomske in poslovne vede

3. stopnja

0

20

0

Energetika

2. stopnja

38

20

11

18

Energetika

3. stopnja

0

7

0

Elektrotehnika

2. stopnja

80

30

5

Računalništvo in informacijske tehnologije

2. stopnja

80

0

Informatika in tehnologije komuniciranja

2. stopnja

80

Telekomunikacije

2. stopnja

Medijske komunikacije

2. stopnja

Gospodarsko inženirstvo - smer Elektrotehnika (z EPF, FG, FS)

Vpis po merilih za prehode

Izredno

0

Izredno

Redno

3. letnik

20

Predvideno število vpisnih mest za
vzporedni študij

2. letnik

Redno

Izredno

0

0

0

0

3. letnik

20

150

0

0

20

0

0

4

10

1

9

0

0

0

4

6

0

4

0

2

3

0

0

0

0

8

8

1

0

0

0

0

5

0

0

8

0

1

0

0

0

0

0

5

0

0

8

0

1

0

0

0

0

30

0

5

0

0

3

0

1

0

0

0

0

60

0

5

0

0

6

0

1

0

0

0

0

2. stopnja

30

0

5

0

0

3

0

1

0

0

0

0

Elektrotehnika

3. stopnja

0

25

0

10

0

0

5

0

5

0

0

0

Računalništvo in informatika

3. stopnja

0

25

0

10

0

0

5

0

5

0

0

0

Medijske komunikacije

3. stopnja

0

5

0

2

0

0

2

0

0

0

0

0

Gradbeništvo

2. stopnja

40

30

10

15

0

4

10

1

3

0

2

2

Arhitektura

2. stopnja

40

0

5

0

0

4

0

1

0

0

2

0

Prometno inženirstvo

2. stopnja

20

30

5

20

0

2

10

1

3

0

1

2

Gospodarsko inženirstvo - smer Gradbeništvo (z EPF, FERI, FS)

2. stopnja

15

0

5

0

0

2

0

1

0

0

1

0

Gradbeništvo

3. stopnja

0

15

0

3

2

0

5

0

1

1

0

0

Prometno inženirstvo

3. stopnja

0

5

0

1

1

0

1

0

1

1

0

0

Kemijska tehnika

2. stopnja

20

0

5

0

0

2

0

2

0

0

3

0

Kemija

2. stopnja

13

0

3

0

0

1

0

1

0

0

2

0

Kemija in kemijska tehnika

3. stopnja

0

15

0

3

2

0

7

0

2

1

0

0

Agrarna ekonomika

2. stopnja

15

15

0

5

0

2

2

0

0

0

0

1

Kmetijstvo

2. stopnja

20

15

0

5

0

2

2

0

0

0

0

1

Varnost hrane v prehrambeni verigi

2. stopnja

22

15

0

5

0

2

2

0

0

0

0

2

Agrarna ekonomika

3. stopnja

0

8

0

2

0

0

2

0

0

0

0

0

Kmetijstvo

3. stopnja

0

8

0

2

0

0

2

0

0

0

0

0

Logistika sistemov

2. stopnja

70

30

0

5

0

7

3

0

0

0

0

2

Logistika sistemov v ekonomiji

2. stopnja

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Logistika sistemov

3. stopnja

0

3

0

0

2

0

0

0

0

0

Biologija in ekologija z naravovarstvom

2. stopnja

30

0

2

0

0

2

0

2

0

0

2

0

Fizika

2. stopnja

15

0

2

0

0

2

0

2

0

0

2

0

Matematika

2. stopnja

30

0

2

0

0

2

0

2

0

0

2

0

Enopredmetna izobraževalna matematika

2. stopnja

15

0

2

0

0

2

0

2

0

0

2

0

Enopredmetna izobraževalna tehnika

2. stopnja

0

10

0

2

0

0

2

0

2

0

0

2

Dvopredmetna izobraževalna biologija

2. stopnja

15

0

2

0

0

2

0

2

0

0

2

0

Dvopredmetna izobraževalna fizika

2. stopnja

10

0

2

0

0

1

0

2

0

0

2

0

Dvopredmetna izobraževalna kemija

2. stopnja

15

0

2

0

0

2

0

2

0

0

2

0

Dvopredmetna izobraževalna matematika

2. stopnja

15

0

2

0

0

2

0

2

0

0

2

0

Dvopredmetno izobraževalno računalništvo

2. stopnja

15

0

2

0

0

2

0

2

0

0

2

0

Dvopredmetna izobraževalna tehnika

2. stopnja

15

0

2

0

0

2

0

2

0

0

2

0

Ekološke znanosti

3. stopnja

0

6

0

2

2

0

4

0

2

2

0

0

Fizika

3. stopnja

0

6

0

2

2

0

4

0

2

2

0

0

Matematika

3. stopnja

0

6

0

2

2

0

4

0

2

2

0

0

Tehnika - področje izobraževanja

3. stopnja

0

5

0

2

2

0

4

0

2

2

0

0

Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov

2. stopnja

35

20

0

10

0

4

10

0

0

0

0

0

skupaj = 5

skupaj = 1

20

0
skupaj = 5

FOV

FS

FT
FVV

FZV

FF

MF

PEF

PF

Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov

2. stopnja

35

20

5

0

0

4

10

0

0

0

0

0

Organizacija in management informacijskih sistemov

2. stopnja

35

20

5

0

0

4

10

0

0

0

0

0

Management v zdravstvu in socialem varstvu

2. stopnja

30

40

0

0

0

3

20

0

0

0

0

0

Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov

3. stopnja

0

2

0

skupaj = 6

0

1

0

skupaj = 2

0

0

Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov

3. stopnja

0

2

0

skupaj = 6

0

1

0

skupaj = 2

0

0

skupaj = 6

skupaj = 2

Organizacija in management informacijskih sistemov

3. stopnja

0

3

0

0

2

0

0

0

Strojništvo

2. stopnja

60

20

10

10

0

6

2

1

1

0

4

0

Tehniško varstvo okolja

2. stopnja

20

0

10

0

0

2

0

1

0

0

1

0

Inženirsko oblikovanje zdelkov

2. stopnja

20

0

5

0

0

2

0

1

0

0

1

0

Oblikovanje in tekstilni materiali

2. stopnja

20

0

5

0

0

2

0

1

0

0

1

0

Gospodarsko inženirstvo - smer Strojništvo (z EPF, FERI, FG)

2. stopnja

30

0

10

0

0

3

0

1

0

0

1

0

Strojništvo

3. stopnja

0

15

0

3

4

0

2

0

1

0

0

0

Tehniško varstvo okolja

3. stopnja

0

5

0

1

1

0

1

0

1

0

0

0

Tekstilni materiali

3. stopnja

0

5

0

1

1

0

1

0

1

0

0

0

Turizem

2. stopnja

30

10

0

0

0

3

5

0

0

0

0

0

Varstvoslovje

2. stopnja

40

40

0

10

0

2

10

0

0

0

0

0

Varstvoslovje

3. stopnja

0

5

0

2

0

0

5

0

0

0

0

0

Zdravstvena nega - smer Zdravstvena nega

2. stopnja

30

0

5

0

0

3

0

0

0

0

2

0

Zdravstvena nega - smer Urgentna stanja v zdravstvu

2. stopnja

0

30

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

Bioinformatika

2. stopnja

15

0

5

0

0

1

0

0

0

0

1

0

Management v zdravstvu in socialem varstvu

2. stopnja

0

0

0

10

0

0

0

0

1

0

0

0

Anglistika (dvopredmetni nepedagoški)

2. stopnja

15

0

1

0

0

3

0

0

0

0

2

0

Poučevanje angleščine (dvopredmetni pedagoški)

2. stopnja

37

15

1

0

0

4

0

0

0

0

3

0

Filozofija (dvopredmetni pedagoški)

2. stopnja

10

5

2

0

0

1

0

1

0

0

2

0

Filozofija (dvopredmetni nepedagoški)

2. stopnja

8

0

4

0

0

1

0

0

0

0

2

0

Geografija (dvopredmetni pedagoški)

2. stopnja

35

15

1

0

0

4

2

0

0

0

2

0

Geografija (dvopredmetni nepedagoški)

2. stopnja

22

5

1

0

0

3

1

0

0

0

1

0

Madžarski jezik s književnostjo (dvopredmetni pedagoški)

2. stopnja

4

3

2

0

0

1

1

0

0

0

1

1

Medkulturna germanistika (enopredmetni nepedagoški)

2. stopnja

20

10

5

0

0

5

5

3

0

0

3

3

Medkulturna germanistika (dvopredmetni nepedagoški)

2. stopnja

15

7

5

0

0

2

2

0

0

0

2

2

Nemščina kot tuj jezik (dvopredmetni pedagoški)

2. stopnja

25

10

5

0

0

5

5

0

0

0

3

3

Pedagogika (dvopredmetni pedagoški)

2. stopnja

45

0

4

0

0

4

0

4

0

0

4

0

Pedagogika (enopredmetni pedagoški)

2. stopnja

20

0

3

0

0

3

0

3

0

0

3

0

Prevajanje in tolmačenje (enopredmetni nepedagoški)

2. stopnja

25

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

Psihologija (enopredmetni nepedagoški)

2. stopnja

45

20

0

0

0

4

2

0

0

0

0

0

Slovenski jezik in književnost (dvopredmetni pedagoški)

2. stopnja

35

20

5

0

0

5

5

5

0

0

5

5

Slovenski jezik in književnost (enopredmetni pedagoški)

2. stopnja

25

20

5

0

0

5

5

5

0

0

5

5

Slovenski jezik in književnost (dvopredmetni nepedagoški)

2. stopnja

10

20

5

0

0

5

5

0

0

0

5

5

Umetnostna zgodovina (dvopredmetni nepedagoški)

2. stopnja

20

0

3

0

0

1

0

0

0

0

1

0

Sociologija (enopredmetni nepedagoški)

2. stopnja

30

20

5

0

0

5

3

3

0

0

3

2

Sociologija (dvopredmetni pedagoški)

2. stopnja

30

20

5

0

0

5

3

3

0

0

3

2

Zgodovina (enopredmetni nepedagoški)

2. stopnja

30

15

3

0

0

3

2

2

0

0

2

1

Zgodovina (dvopredmetni pedagoški)

2. stopnja

40

15

4

0

0

4

2

2

0

0

2

1

Zgodovina (dvopredmetni nepedagoški)

2. stopnja

15

7

2

0

0

2

2

0

0

0

2

2

Filozofija

3. stopnja

0

5

0

1

1

0

2

0

1

1

0

0

Geografija

3. stopnja

0

3

0

3

2

0

1

0

1

1

0

0

Germanistične študije

3. stopnja

0

6

0

1

1

0

2

0

1

1

0

0

Hungaristične študije

3. stopnja

0

5

0

1

2

0

1

0

1

1

0

0

Pedagogika

3. stopnja

0

5

0

2

2

0

2

0

1

1

0

0

Slovenističe študije

3. stopnja

0

10

0

4

1

0

2

0

1

1

0

0

Sociologija

3. stopnja

0

8

0

8

8

0

3

0

2

1

0

0

Umetnostna zgodovina

3. stopnja

0

5

0

2

2

0

2

0

1

1

0

0

Vedenjska in kognitivna nevroznanost

3. stopnja

0

5

0

5

5

0

2

0

2

2

0

0

Zgodovina

3. stopnja

0

10

0

3

7

0

3

0

2

2

0

0

Biomedicinska tehnologije

3. stopnja

0

22

0

15

0

0

2

0

1

0

0

0

Razredni pouk

2. stopnja

70

30

4

0

0

4

2

0

0

0

0

0

Likovna pedagogika

2. stopnja

20

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

Glasbena pedagogika

2. stopnja

30

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

Zgodnje učenje in poučevanje

2. stopnja

0

20

0

2

0

0

2

0

2

0

0

0

Športno treniranje

2. stopnja

0

20

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

Inkluzija v vzgoji in izobraževanju

2. stopnja

0

30

0

2

0

0

2

0

2

0

0

0

Edukacijske vede

3. stopnja

0

5

0

2

0

0

1

0

2

0

0

0

Vodenje v vzgoji in izobraževanju

3. stopnja

0

5

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

Pravo

2. stopnja

120

50

0

25

0

0

10

0

10

0

0

5

Delovno pravo in kadri

2. stopnja

0

30

0

10

0

0

10

0

10

0

0

0

PF
FERI + FS

Poslovno-gospodarsko pravo

2. stopnja

0

30

0

10

0

0

10

0

10

0

0

0

Evropske študije in zunanji odnosi EU

2. stopnja

0

60

0

10

0

0

30

0

10

0

0

0

Pravo

3. stopnja

0

17

0

8

8

0

8

0

2

2

0

0

Mehatronika

2. stopnja

30

0

5

0

0

3

0

1

0

0

2

0

