RAZPIS ZA VPIS
V PODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME UNIVERZE NA PRIMORSKEM
V ŠTUDIJSKEM LETU 2011/2012

Za vpis v podiplomske študijske programe v študijskem letu 2011/2012 Univerza na Primorskem
razpisuje naslednje podiplomske študijske programe 2. in 3. stopnje (programi, sprejeti po 11. 6.
2004) Fakultete za humanistične študije (UP FHŠ), Fakultete za management (UP FM), Fakultete
za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT), Pedagoške fakultete (UP
PEF), Fakultete za turistične študije – Turistice (UP FTŠ Turistica) in Visoke šole za zdravstvo (UP
VŠZI):
Članica UP

Ime študijskega programa

Magistrski študijski programi 2. stopnje, sprejeti po 11. 6. 2004

UP FHŠ

UP FM

UP FAMNIT

ARHEOLOŠKA DEDIŠČINA SREDOZEMLJA
KULTURNI ŠTUDIJI IN ANTROPOLOGIJA
KOMUNICIRANJE IN MEDIJI
ZGODOVINA
GEOGRAFIJA
UPRIZORITVENE ŠTUDIJE IN KREATIVNO PISANJE*
GEOGRAFIJA DVOPREDMETNI PEDAGOŠKI ŠTUDIJ*(1)
ITALIJANISTIKA PEDAGOŠKI ŠTUDIJ* (1)
SLOVENISTIKA ENOPREDMETNI PEDAGOŠKI ŠTUDIJ* (1)
SLOVENISTIKA DVOPREDMETNI PEDAGOŠKI ŠTUDIJ* (1)
ZGODOVINA DVOPREDMETNI PEDAGOŠKI ŠTUDIJ* (1)
MANAGEMENT
EKONOMIJA IN FINANCE
UPRAVLJANJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA**
RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA
MATEMATIČNE ZNANOSTI
APLIKATIVNA KINEZIOLOGIJA
INKLUZIVNA PEDAGOGIKA

UP PEF

ZGODNJE UČENJE
IZOBRAŢEVANJE ODRASLIH IN RAZVOJ KARIERE

UP FTŠ Turistica
UP VŠZI
Članica UP

TURIZEM
DEDIŠČINSKI TURIZEM***
ZDRAVSTVENA NEGA
DIETETIKA*

Ime študijskega programa
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Doktorski študijski programi 3. stopnje, sprejeti po 11. 6. 2004

UP FHŠ

UP FAMNIT

FILOZOFIJA IN TEORIJA VIZUALNE KULTURE
GEOGRAFIJA
ZGODOVINA EVROPE IN SREDOZEMLJA
SLOVENISTIKA
ANTROPOLOGIJA
UPRAVLJANJE RAZLIČNOSTI
RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA
MATEMATIČNE ZNANOSTI
APLIKATIVNA KINEZIOLOGIJA

UP PEF

EDUKACIJSKE VEDE
ZGODNJE UČENJE

* Razpis študijskega programa je pogojno odobren s strani Vlade RS. Študijski program bo razpisan
in se bo izvajal v primeru, da bo akreditiran in vpisan v razvid visokošolskih zavodov do začetka
prijavnega postopka.
** Študijski program razpisujejo UP FM, UP FHŠ in UP VŠZI.
*** Študijski program razpisujeta UP FTŠ Turistica in UP FHŠ.
(1)

Študijski program razpisuje UP FHŠ v sodelovanju z UP PEF.
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I. Razpisani podiplomski študijski programi
FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE
Titov trg 5, 6000 Koper

ŠTUDIJSKI PROGRAM: ARHEOLOŠKA DEDIŠČINA SREDOZEMLJA
VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE
TRAJANJE ŠTUDIJA: 2 LETI, 120 KREDITNIH TOČK (ECTS)

VPISNI POGOJI:
Pogoj za vpis v 1. letnik je:
a) diploma na študijskem programu 1. stopnje: Dediščina Evrope in Sredozemlja, Arheologija,
Zgodovina, Umetnostna zgodovina, Likovna pedagogika; ali
b) diploma na študijskem programu 1. stopnje z drugih strokovnih področjih, če je kandidat pred
vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija, tj. zbral najmanj 18
kreditnih točk po ECTS iz arheoloških predmetov: Arheološka dediščina Evrope, Arheološka
dediščina Slovenije, Zgodovina antike; kandidat lahko navedene obveznosti opravi med
študijem na 1. stopnji ali pa z opravljanjem izpitov pred vpisom v študijski program 2. stopnje; ali
c) diploma na dosedanjem univerzitetnem študijskem programu (sprejet pred 11. 6. 2004) z
drugih strokovnih področjih ali na ekvivalentnem tujem programu, če kandidat pred vpisom
opravi študijske obveznosti v višini 18 kreditnih točk po ECTS, in sicer z dodatnimi študijskimi
obveznostmi iz predmetov, navedenih v točki b). Število diferencialnih predmetov se lahko
ustrezno spremeni v primeru, da se kandidatu na njegovo prošnjo priznajo določeni izpiti,
opravljeni na predhodnem študiju, kot opravljene dodatne obveznosti.
V PRIMERU OMEJITVE VPISA, se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva uspeh kandidatov na
predhodnem študiju, in sicer: povprečna ocena izpitov (30%) ocena diplomskega dela (40%) in
povprečna ocena strokovnih predmetov s področja arheologije (30 %).
Pogoj za vpis v 2. letnik po merilih za prehode je:
- diploma na dosedanjem enopredmetnem ali dvopredmetnem univerzitetnem študijskem programu
(sprejet pred 11. 6. 2004) s področja dediščine, arheologije, zgodovine, umetnostne zgodovine ali
ekvivalentnega tujega študijskega programa.
V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva uspeh kandidatov na
predhodnem dodiplomskem študiju (povprečna ocena, ocena diplomskega dela) oziroma
povprečne ocene strokovnih predmetov (arheološki predmeti) in ocena pri izbirnem predmetu,
določenim s študijskim programom (verificirana strokovna dela).
NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni študij
KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST:
- za slovenske drţavljane in tujce (iz EU):
Arheološka dediščina Sredozemlja 1. letnik
Koper

15

2. letnik
Število razpisanih mest za vpis v 2. letnik po merilih
za prehode je omejeno s številom razpisanih vpisnih
mest za 1. letnik v študijskem letu 2010/11
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- za Slovence brez slovenskega drţavljanstva in za tujce (izven EU):
Arheološka dediščina Sredozemlja 1. letnik
2. letnik
Koper

2

1

Študijski program se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 5 študentov. Če bo pri posameznem temeljnem
predmetu vpisanih 5 študentov ali manj ter pri izbirnem predmetu vpisanih 15 študentov ali manj, bo
študij potekal v prilagojeni obliki dela, in sicer v obliki konzultacij, intenzivnega seminarskega dela
ali kombinaciji obojega.
Spletna stran, na kateri so objavljene informacije o študijskem programu:
http://www.fhs.upr.si/sl/studenti/studij/2stopnja/dedsred2

**********
ŠTUDIJSKI PROGRAM: KULTURNI ŠTUDIJI IN ANTROPOLOGIJA
VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE
TRAJANJE ŠTUDIJA: 2 LETI, 120 KREDITNIH TOČK (ECTS)

VPISNI POGOJI:
Pogoj za vpis v 1. letnik je:
a) diploma na študijskem programu 1. stopnje s področja filozofije, zgodovine, sociologije,
umetnostne zgodovine, sociologije kulture in umetnosti oziroma na drugem študijskem
programu 1. stopnje s področja humanistike in druţboslovja ali na ekvivalentnem tujem
študijskem programu; ali
b) diploma na študijskem programu 1. stopnje z drugih področjih ali ekvivalentnem tujem
programu, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti v višini 60 kreditnih točk po
ECTS, in sicer z dodatnimi študijskimi obveznostmi iz naslednjih predmetov:
za smer Antropologija: Antropologija Sredozemlja, Kultura in družba, Praktikum
raziskovalnih terenov, Teorije in metode socialne in kulturne antropologije, Elementi
zgodovinske antropologije, Regionalne etnografije: Amerika, Identiteta in večkulturnost,
Transferji vednosti: memorija, izobraževanje, prevajanje, kultura ter dva izmed navedenih
diferencialnih predmetov za smer Kulturni študiji;
za smer Kulturni študiji: Filozofski temelji humanističnih ved, Uvod v kulturne študije,
Zgodovina kulturnih formacij, Semiotika kulture, Kritična teorija družbe, Sociologija
vsakdanjega življenja, Psihoanaliza in kultura, Študiji spolov ter dve izmed navedenih
dodatnih študijskih obveznosti za smer Antropologija.
c) diploma na drugem dosedanjem univerzitetnem študijskem programu (sprejet pred 11. 6. 2004)
ali ekvivalentnem tujem programu, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti v višini
60 kreditnih točk po ECTS, in sicer z dodatnimi študijskimi obveznostmi iz predmetov, ki so
navedeni v točki b).
d) diploma na dosedanjem visokošolskem študijskem programu (sprejet pred 11. 6. 2004), če
kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti v višini 60 kreditnih točk po ECTS, in sicer z
dodatnimi študijskimi obveznostmi iz predmetov, ki so navedeni v točki b).
DODATNE ŠTUDIJSKE OBVEZNOSTI (DIFERENCIALNI IZPITI): Število dodatnih študijskih obveznosti se
lahko ustrezno spremeni v primeru, da se kandidatu na njegovo prošnjo priznajo določeni izpiti,
opravljeni na predhodnem študiju, kot opravljene obveznosti.
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V primeru OMEJITVE VPISA bodo imeli prednost kandidati, ki so dosegli višjo povprečno oceno na
predhodnem študiju, kot sekundarno merilo pa se upošteva uspeh pri predmetih iz predmetnih
področij: zgodovina, filozofija in sociologija.
Za izvajanje študija mora biti na študijskem programu vpisanih vsaj 10 študentov.
Študent si v 1. letniku izbere eno od dveh smeri (Antropologija, Kulturni študiji). V primeru, da bo na
vsaki smeri vpisanih manj kot 10 študentov, se bo izvajala tista smer, na kateri bo vpisanih več
študentov. V primeru, da bo na obeh smereh vpisanih več kot 10 študentov, se bosta izvajali obe
smeri.
Pogoj za vpis v 2. letnik po merilih za prehode je:
a) diploma na sorodnem dodiplomskem študijskem programu (sprejetem pred 11. 6. 2004) z
naslednjih področij: socialna in kulturna antropologija, etnologija, kulturologija, sociologija
kulture, kandidatom se obseg kreditnih točk po ECTS določi na osnovi razlike med 300
kreditnimi točkami po ECTS in ţe pridobljenimi kreditnimi točkami po ECTS; ali
b) diploma na drugem dodiplomskem študijskem programu humanističnih in druţbenih ved
(sprejetem pred 11. 6. 2004), vendar mora kandidat na predlog pristojnega oddelka za
prehod v študijski program opraviti dodatne študijske obveznosti iz naslednjih predmetov:
za modul Antropologija obvezne predmete v obsegu od 12 do 18 kreditnih točk po ECTS,
za modul Etnologija obvezne predmete v obsegu od 12 do 18 kreditnih točk po ECTS, za
modul Kulturni študiji in antropologija 1 obvezne predmete v obsegu od 12 do 18 kreditnih
točk po ECTS, za modul Kulturni študiji in antropologija 2 obvezne predmete modula v
obsegu od 12 do 18 kreditnih točk po ECTS; ali
c) diploma na drugih dodiplomskih študijskih programih (sprejetih pred 11. 6. 2004), kandidatu
se glede na izbrani modul na predlog pristojnega oddelka in po odobritvi ustrezne komisije
pred vpisom v študijski program določi dodatne študijske obveznosti v obsegu 24 kreditnih
točk po ECTS izmed obveznih vsebin izbranega modula (18 kreditnih točk po ECTS) in
notranje izbirnih vsebin (6 kreditnih točk po ECTS; glede na predhodni študijski program, ki
ga je kandidat zaključil) študijskega programa.
Če bo pri posameznem temeljnem predmetu vpisanih 5 študentov ali manj ter pri izbirnem
predmetu vpisanih 15 študentov ali manj, bo študij potekal v prilagojeni obliki dela, in sicer v
obliki konzultacij, intenzivnega seminarskega dela ali kombinaciji obojega.
DODATNE ŠTUDIJSKE OBVEZNOSTI (DIFERENCIALNI IZPITI):

Število dodatnih študijskih obveznosti se lahko ustrezno spremeni v primeru, da se kandidatu na
njegovo prošnjo priznajo določeni izpiti, opravljeni na predhodnem študiju, kot opravljene
obveznosti.
V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo imeli prednost kandidati, ki so dosegli višjo povprečno oceno na
predhodnem študiju, kot sekundarno merilo pa se upošteva uspeh pri predmetih iz predmetnih
področij: zgodovina, filozofija in sociologija.
NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni študij
KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST
- za slovenske drţavljane in tujce (iz EU):
Kulturni študiji in
1. letnik
antropologija
Koper
30

2. letnik
Število razpisanih mest za vpis v 2. letnik po merilih za
prehode je omejeno s številom razpisanih vpisnih mest
za 1. letnik v študijskem letu 2010/11
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- za Slovence brez slovenskega drţavljanstva in za tujce (izven EU):
Kulturni študiji in
1. letnik
2. letnik
antropologija
Koper
3
1

Spletna stran, na kateri so objavljene informacije o študijskem programu:
http://www.fhs.upr.si/sl/studenti/studij/2stopnja/ant2

**********
ŠTUDIJSKI PROGRAM: KOMUNICIRANJE IN MEDIJI
VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE
TRAJANJE ŠTUDIJA: 2 LETI, 120 KREDITNIH TOČK (ECTS)

VPISNI POGOJI:
Pogoj za vpis v 1. letnik je:
a) diploma na študijskem programu 1. stopnje s področja humanistike ali druţboslovja; ali
b) diploma na študijskem programu 1. stopnje z drugih področij, če kandidat pred vpisom opravi
dodatne študijske obveznosti (diferencialne izpite), ki so bistvene za nadaljevanje študija, t.j.
najmanj 30 kreditnih točk po ECTS in največ 60 kreditnih točk po ECTS iz predmetov:
Metodologija in epistemologija družboslovnega raziskovanja z informatiko, Filozofija zgodovine,
Osnove medijskih študijev in komunikoloških teorij, Uvod v socialno in politično psihologijo,
Družbena zgodovina medijev, Epistemologija in metodologija raziskovanja medijev, Avdiovizualna kultura in sodobna televizija, Komuniciranje in politika, Etika in družba znanja in
Medijsko pravo 2.
(DIFERENCIALNI IZPITI): Število dodatnih študijskih obveznosti se
kandidatom iz točke b) določi glede na smer predhodnega študija; o številu obveznosti odloča
pristojna komisija UP FHŠ. Dodatne študijske obveznosti, opredeljene v točki b) morajo kandidati za
vpis opraviti pred vpisom v študijski program, pri čemer se lahko omenjene obveznosti opravljajo
kot izbirni predmeti v okviru študija na 1. stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski
študijski program 2. stopnje.
DODATNE ŠTUDIJSKE OBVEZNOSTI

Število dodatnih študijskih obveznosti se lahko ustrezno spremeni v primeru, da se študentu na
njegovo prošnjo priznajo določeni izpiti, opravljeni na predhodnem študiju, kot opravljene
obveznosti.
V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva povprečna ocena izpitov pri
študiju na 1. stopnji oziroma na dosedanjem univerzitetnem študijskem programu.
KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA:

Koper

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni študij
Za izvajanje študija mora biti na študijskem programu vpisanih vsaj 10 študentov.
Za 1. letnik sta razpisana dva modula: "Vizualne komunikacije" in "Komuniciranje, mediji in pravo".
Pogoj za vpis v 2. letnik po merilih za prehode je:
a) diploma na dosedanjem enopredmetnem ali dvopredmetnem univerzitetnem študijskem
programu (sprejet pred 11. 6. 2004) s področja humanistike in druţboslovja ali ekvivalentnega
tujega študijskega programa; ali
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b) diploma na drugem dosedanjem dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu
(sprejetem pred 11. 6. 2004), vendar mora kandidat na predlog pristojnega oddelka za prehod
v študijski program opraviti dodatne študijske obveznosti v obsegu najmanj 18 kreditnih točk po
ECTS iz predmetov, navedenih pod točko b) pri pogojih za vpis v 1. letnik; ali
c) diploma na specialističnih študijskih programih s področja humanistike in druţboslovja,
sprejetih pred 11. 6. 2004; ali
d) diploma na drugih specialističnih študijskih programih, sprejetih pred 11. 6. 2004, če pred
vpisom opravijo študijske obveznosti (diferencialne izpite), ki so bistvene za nadaljevanje
študija, t.j. najmanj 18 KT, in sicer z diferencialnimi izpiti iz naslednjih predmetov: Metodologija
in epistemologija druţboslovnega raziskovanja z informatiko, Uvod v družbeno teorijo, Osnove
medijskih študijev in komunikoloških teorij, Uvod v socialno in politično psihologijo, Družbena
zgodovina medijev, Epistemologija in metodologija raziskovanja medijev, Audio-vizualna
kultura in osnove televizije, Komuniciranje in politika, Etika in družba znanja in Medijsko pravo
2; ali
e) diploma na študijskih programih 1. stopnje s področja humanistike in druţboslovja, ki obsegajo
240 kreditnih točk; ali
f) diploma na drugih študijskih programih 1. stopnje, ki obsegajo 240 kreditnih točk, če pred
vpisom opravijo študijske obveznosti (diferencialne izpite), ki so bistvene za nadaljevanje
študija, t.j. najmanj 18 KT, in sicer z diferencialnimi izpiti iz naslednjih predmetov: Metodologija
in epistemologija družboslovnega raziskovanja z informatiko, Uvod v družbeno teorijo, Osnove
medijskih študijev in komunikoloških teorij, Uvod v socialno in politično psihologijo, Družbena
zgodovina medijev, Epistemologija in metodologija raziskovanja medijev, Audio-vizualna
kultura in osnove televizije, Komuniciranje in politika, Etika in družba znanja in Medijsko pravo
2.
Če bo pri posameznem temeljnem predmetu vpisanih 5 študentov ali manj ter pri izbirnem
predmetu vpisanih 15 študentov ali manj, bo študij potekal v prilagojeni obliki dela, in sicer v
obliki konzultacij, intenzivnega seminarskega dela ali kombinaciji obojega.
DODATNE ŠTUDIJSKE OBVEZNOSTI (DIFERENCIALNI IZPITI):

Število dodatnih študijskih obveznosti se lahko ustrezno spremeni v primeru, da se kandidatu na
njegovo prošnjo priznajo določeni izpiti, opravljeni na predhodnem študiju, kot opravljene
obveznosti.
V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo imeli prednost kandidati, ki so dosegli višjo povprečno oceno na
predhodnem študiju.
ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST
- za slovenske drţavljane in tujce (iz EU):
Komuniciranje in mediji
1. letnik
Koper

20

2. letnik
Število razpisanih mest za vpis v 2. letnik po merilih za
prehode je omejeno s številom razpisanih vpisnih mest
za 1. letnik v študijskem letu 2010/11 in ne več kot 2
mesti.

- za Slovence brez slovenskega drţavljanstva in za tujce (izven EU):
Komuniciranje in mediji
1. letnik
2. letnik
Koper

2

1

Spletna stran, na kateri so objavljene informacije o študijskem programu:
http://www.fhs.upr.si/sl/studenti/studij/2stopnja/komuniciranje-in-mediji
**********
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ŠTUDIJSKI PROGRAM: ZGODOVINA
VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE
TRAJANJE ŠTUDIJA: 2 LETI, 120 KREDITNIH TOČK (ECTS)

VPISNI POGOJI:
Pogoj za vpis v 1. letnik je:
a) diploma na študijskem programu 1. stopnje s področja zgodovine, sociologije, umetnostne
zgodovine, sociologije kulture in umetnosti, filozofije, dediščine Evrope in Sredozemlja, arheologije,
oziroma drugega študijskega programa 1. stopnje s področja humanistike in druţboslovja; ali
b) diploma na študijskem programu 1. stopnje z drugih področij, če kandidat opravi študijske
obveznosti v višini do 60 kreditnih točk po ECTS, in sicer iz naslednjih predmetov: Zgodovina
antike, Vzpon in propad kulturnih in gospodarskih središč Sredozemlja, Nova Evropa, Struktura in
tehnika zgodovinske vede, Obča zgodovina srednjega veka, Strukture institucij: Materialna
civilizacija in ekonomija, Pomožne zgodovinske vede, Zgodovina Slovencev v 19. in 20. stoletju,
Primerjalna zgodovina Evrope in Sredozemlja, Obča zgodovina 20. stoletja. Diferencialne izpite
mora študent opraviti v prvem letniku študija.
(DIFERENCIALNI IZPITI): Število dodatnih študijskih obveznosti se
kandidatom iz točke b) določi glede na smer predhodnega študija; o številu obveznosti odloča
pristojna komisija UP FHŠ. Število dodatnih študijskih obveznosti se lahko ustrezno spremeni v
primeru, da se kandidatu na njegovo prošnjo priznajo določeni izpiti, opravljeni na predhodnem
študiju, kot opravljene obveznosti.
DODATNE ŠTUDIJSKE OBVEZNOSTI

V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva povprečna ocena na
predhodnem študiju.
Za izvajanje študija mora biti na študijskem programu vpisanih vsaj 5 študentov.

Pogoj za vpis v 2. letnik po merilih za prehode je:
a)

b)

diploma na dosedanjem enopredmetnem ali dvopredmetnem univerzitetnem študijskem
programu (sprejetem pred 11. 6. 2004) s področja zgodovine, sociologije, umetnostne
zgodovine, sociologije kulture in umetnosti, filozofije, dediščine Evrope in Sredozemlja,
arheologije ali drugega univerzitetnega študijskega programa (sprejetega pred 11. 6. 2004) s
področja humanistike in druţboslovja ali ekvivalentnega tujega študijskega programa; ali
diploma na drugem dosedanjem dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu
(sprejetem pred 11. 6. 2004), vendar mora kandidat na predlog pristojnega oddelka za prehod
v študijski program opraviti dodatne študijske obveznosti v obsegu 24 kreditnih točk po ECTS
iz predmetov: Vzpon in propad kulturnih in gospodarskih središč Sredozemlja, Obča zgodovina
20. stoletja, Slovenska zgodovina do konca 18. stoletja, Zgodovina Slovencev v 19. in 20.
stoletju. Diferencialne izpite mora študent opraviti v prvem letniku študija. Število diferencialnih
izpitov se lahko ustrezno spremeni v primeru, da se kandidatu na njegovo prošnjo priznajo
določeni izpiti, opravljeni po predhodnem študiju, kot opravljeni diferencialni izpiti.

Če bo pri posameznem temeljnem predmetu vpisanih 5 študentov ali manj ter pri izbirnem
predmetu vpisanih 15 študentov ali manj, bo študij potekal v prilagojeni obliki dela, in sicer v
obliki konzultacij, intenzivnega seminarskega dela ali kombinaciji obojega.
V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo imeli prednost kandidati, ki so dosegli višjo povprečno oceno na
predhodnem študiju.

9

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni študij
ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST
- za slovenske drţavljane in tujce (iz EU):
Zgodovina
1. letnik
2. letnik
Koper

20

Število razpisanih mest za vpis v 2. letnik po merilih za prehode
je omejeno s številom razpisanih vpisnih mest za 1. letnik v
študijskem letu 2010/11 in ne več kot 2 mesti.

- za Slovence brez slovenskega drţavljanstva in za tujce (izven EU):
Zgodovina
1. letnik
2. letnik
Koper

2

1

Spletna stran, na kateri so objavljene informacije o študijskem programu:
http://www.fhs.upr.si/sl/studenti/studij/2stopnja/zgodovina2.st.

**********
ŠTUDIJSKI PROGRAM: GEOGRAFIJA
VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJA
TRAJANJE ŠTUDIJA: 2 LETI, 120 KREDITNIH TOČK (ECTS)

VPISNI POGOJI:
Pogoj za vpis v 1. letnik je:
a)

b)

diploma na študijskem programu 1. stopnje Geografija ali študijskem programu 1. stopnje, ki
obsega vsaj za 30 kreditnih točk po ECTS temeljnih geografskih vsebin (s področja družbene
geografije, fizične geografije, metodologije, regionalne geografije sveta in splošne geografije
Slovenije);
diploma na študijskem programu 1. stopnje z drugih področij, če kandidat opravi dodatne
študijske obveznosti v obsegu 30 kreditnih točk po ECTS iz naslednjih predmetov: Uvod v
družbeno geografijo, Uvod v fizično geografijo, Metodologija geografskega raziskovanja,
Regionalna geografija sveta in Splošna geografija Slovenije.

DODATNE ŠTUDIJSKE OBVEZNOSTI (DIFERENCIALNI IZPITI): Število dodatnih študijskih obveznosti se
kandidatom iz točke b) določi glede na smer predhodnega študija; o številu obveznosti odloča
pristojna komisija UP FHŠ.
Dodatne študijske obveznosti opredeljene v točki b) mora kandidat za vpis opraviti pred vpisom v
študijski program, pri čemer se lahko omenjene obveznosti opravljajo tudi kot izbirni predmeti v
okviru študija na 1. stopnji.
V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva povprečna ocena pri študiju na
1. stopnji.
Za izvajanje študija mora biti na študijskem programu vpisanih vsaj 5 študentov.
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V primeru, da bo na posameznem modulu vpisanih manj kot 10 študentov, se bo izvajal splošni
modul z naborom izbirnih predmetov iz obstoječih modulov, sicer pa modula, na katerih bo vpisanih
največ študentov.
Pogoj za vpis v 2. letnik po merilih za prehode je:
a) diploma na dosedanjem enopredmetnem ali dvopredmetnem univerzitetnem študijskem
programu (sprejetem pred 11. 6. 2004) s področja geografije ali ekvivalentnega tujega študijskega
programa; ali
b) diploma na dosedanjem dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu (sprejetem pred
11. 6. 2004) z drugih strokovnih področij (oziroma ekvivalentnih tujih programov), ki vsebujejo
študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS, ki ustrezajo geografskim vsebinam.
Kandidati morajo opraviti diferencialne izpite iz predmetov, navedenih v točki b) pri pogojih za vpis v
1. letnik. Diferencialne izpite mora študent opraviti pred vpisom v drugi letnik študija. Število
diferencialnih izpitov se lahko ustrezno spremeni v primeru, da se kandidatu na njegovo prošnjo
priznajo določeni izpiti, opravljeni po predhodnem študiju, kot opravljeni diferencialni izpiti.
Če bo pri posameznem temeljnem predmetu vpisanih 5 študentov ali manj ter pri izbirnem
predmetu vpisanih 15 študentov ali manj, bo študij potekal v prilagojeni obliki dela, in sicer v
obliki konzultacij, intenzivnega seminarskega dela ali kombinaciji obojega.
V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo imeli prednost kandidati, ki so dosegli višjo povprečno oceno na
predhodnem študiju.

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni študij

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA:

Koper

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST:
- za slovenske drţavljane in tujce (iz EU):
Geografija
1. letnik
2. letnik
Koper

20

Število razpisanih mest za vpis v 2. letnik po merilih za prehode je
omejeno s številom razpisanih vpisnih mest za 1. letnik v študijskem
letu 2010/11 in ne več kot 2 mesti.

- za Slovence brez slovenskega drţavljanstva in za tujce (izven EU):
Geografija
1. letnik
2. letnik
Koper

2

1

Spletna stran, na kateri so objavljene informacije o študijskem programu:
http://www.fhs.upr.si/sl/studenti/studij/2stopnja/geografija2.st.

**********
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ŠTUDIJSKI PROGRAM: FILOZOFIJA IN TEORIJA VIZUALNE KULTURE
VRSTA PROGRAMA: DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 3. STOPNJE
TRAJANJE ŠTUDIJA: 3 LETA, 180 KREDITNIH TOČK (ECTS)

VPISNI POGOJI:
Pogoj za vpis v 1. letnik je:
a) diploma na študijskem programu 2. stopnje; ali
b) diploma na dosedanjem dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu (študijski
program sprejet pred 11. 6. 2004); ali
c) diploma na enovitem magistrskem programu, če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po
ECTS in je trajal 5 let.
V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva povprečna ocena izpitov na
predhodnem študiju (30%), ocena zaključnega dela (30%) in ocena pri izbirnem predmetu,
določenim s študijskim programom (ocena dosedanjega znanstvenega in strokovnega dela na
področju študijskega programa) (40%).
Pogoji za vpis v 2. letnik po merilih za prehode:
a) diploma na študijskih programih za pridobitev magisterija znanosti (sprejet pred 11. 6.
2004);ali
b) diploma na študijskih programih za pridobitev specializacije, če je kandidat pred tem končal
študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe.
Prehod se opravi na podlagi priznavanja izpitov, ki jih je kandidat opravil v predhodnem študijskem
programu. Pri tem se upošteva skladnost učnih vsebin (predmeti in druge sestavine študijskega
programa) iz kandidatovega predhodnega študija z učnimi vsebinami doktorskega programa ter
primerljivost obsega predmetov v kreditnih točkah po ECTS.
V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva ocena na predhodnem študiju.
NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: izredni študij
KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST:
- za slovenske drţavljane in tujce (iz EU):
Filozofija in teorija vizualne kulture

1. letnik

2. letnik

Koper

20

2

- za Slovence brez slovenskega drţavljanstva in za tujce (izven EU):
Filozofija in teorija vizualne kulture
1. letnik
2. letnik
Koper

5

1

Če bo pri posameznem predmetu vpisanih manj kot 5 študentov, bo študij potekal v obliki
individualnega študija s konzultacijami.

Spletna stran, na kateri so objavljene informacije o študijskem programu:
http://www.fhs.upr.si/sl/studenti/studij/3stopnja/vizkult

**********
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ŠTUDIJSKI PROGRAM: GEOGRAFIJA
VRSTA PROGRAMA: DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 3. STOPNJE
TRAJANJE ŠTUDIJA: 3 LETA, 180 KREDITNIH TOČK (ECTS)
VPISNI POGOJI:
Pogoj za vpis v 1. letnik je:
a) diploma na študijskem programu 2. stopnje; ali
b) diploma na dosedanjem dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu (študijski program
sprejet pred 11. 6. 2004); ali
c) diploma na enovitem magistrskem programu, če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami in je
trajal 5 let.
V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva povprečna ocena izpitov na
predhodnem študiju (30%), ocena zaključnega dela (30%) in ocena pri izbirnem predmetu,
določenim s študijskim programom (ocena dosedanjega znanstvenega in strokovnega dela na
področju študijskega programa) (40%).
Če bo pri posameznem predmetu vpisanih manj kot 5 študentov, bo študij potekal v obliki
individualnega študija s konzultacijami.
Pogoj za vpis v 2. letnik po merilih za prehode je:
a) diploma na študijskem programu za pridobitev magisterija znanosti (sprejet pred 11. 6.
2004);ali
b) diploma na študijskem programu za pridobitev specializacije, če je kandidat pred tem
končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe.
Prehod se opravi na podlagi priznavanja izpitov, ki jih je kandidat opravil v predhodnem študijskem
programu. Pri tem se upošteva skladnost učnih vsebin (predmeti in druge sestavine študijskega
programa) iz kandidatovega predhodnega študija z učnimi vsebinami doktorskega programa ter
primerljivost obsega predmetov v kreditnih točkah.
V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva ocena na predhodnem študiju.
NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: izredni študij
KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST:
- za slovenske drţavljane in tujce (iz EU):
Geografija
1. letnik

2. letnik

Koper

2

15

- za Slovence brez slovenskega drţavljanstva in za tujce (izven EU):
Geografija
1. letnik
2. letnik
Koper

5

1

Spletna stran, na kateri so objavljene informacije o študijskem programu:
http://www.fhs.upr.si/sl/studenti/studij/3stopnja/geo3

**********
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ŠTUDIJSKI PROGRAM: ZGODOVINA EVROPE IN SREDOZEMLJA
VRSTA PROGRAMA: DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 3. STOPNJE
TRAJANJE ŠTUDIJA: 3 LETA, 180 KREDITNIH TOČK (ECTS)

VPISNI POGOJI:
Pogoj za vpis v 1. letnik je:
a) diploma na študijskem programu 2. stopnje; ali
b) diploma na dosedanjem dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu (študijski program,
sprejet pred 11. 6. 2004); ali
c) diploma na enovitem magistrskem programu, če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po
ECTS in je trajal 5 let.
V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva povprečna ocena izpitov na
predhodnem študiju (50%) in ocena zaključnega dela (50%).
Če bo pri posameznem predmetu vpisanih manj kot 5 študentov, bo študij potekal v obliki
individualnega študija s konzultacijami.
Pogoj za vpis v 2. letnik po merilih za prehode je:
a) diploma na študijskem programu za pridobitev magisterija znanosti (sprejet pred 11. 6. 2004) s
področja zgodovine; kandidat mora opraviti v prvem semestru 2. letnika še pregledni izpit iz
Metodologije. Predmet opravi namesto enega seminarja.
V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva povprečna ocena izpitov na
predhodnem študiju (50%) in ocena zaključnega dela (50%).
NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: izredni študij
KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA:

Koper

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST:

- za slovenske drţavljane in tujce (iz EU):
Zgodovina Evrope in Sredozemlja

1. letnik

2. letnik

Koper

25

3

- za Slovence brez slovenskega drţavljanstva in za tujce (izven EU):
Zgodovina Evrope in Sredozemlja
1. letnik

2. letnik

Koper

1

5

Spletna stran, na kateri so objavljene informacije o študijskem programu:
http://www.fhs.upr.si/sl/studenti/studij/3stopnja/sred3

**********
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ŠTUDIJSKI PROGRAM: SLOVENISTIKA
VRSTA PROGRAMA: DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 3. STOPNJE
TRAJANJE ŠTUDIJA: 3 LETA, 180 KREDITNIH TOČK (ECTS)

VPISNI POGOJI:
Pogoj za vpis v 1. letnik je:
a) diploma na študijskem programu 2. stopnje; ali
b) diploma na dosedanjem dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu (študijski program
sprejet pred 11. 6. 2004); ali
c) diploma na enovitem magistrskem programu, če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po
ECTS in je trajal 5 let
V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva ocena zaključnega dela na
predhodni stopnji študija (40 %) in povprečna ocena izpitov (60%).
Če bo pri posameznem predmetu vpisanih manj kot 5 študentov, bo študij potekal v obliki
individualnega študija s konzultacijami.
Pogoj za vpis v 2. letnik po merilih za prehode je:
a) diploma na študijskem programu za pridobitev magisterija znanosti (sprejet pred 11. 6. 2004) s
področja jezikovnih in literarnih študijskih programov, vendar mora kandidat opraviti v prvem
semestru 2. letnika še pregledni izpit iz predmeta Metodologija in epistemologija literarnozgodovinskega dela (za literarno usmeritev) ali iz predmeta Kvalitativne in kvantitativne metode v
jezikoslovju: od etimologije do konverzacijske analize (za jezikoslovno usmeritev). Predmet opravi
namesto seminarja pri notranje izbirnem predmetu.
V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva ocena zaključnega dela na
predhodni stopnji študija (40%) in povprečna ocena izpitov (60%).
NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: izredni študij
KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA:

Koper

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST:
- za slovenske drţavljane in tujce (iz EU):
Slovenistika
1. letnik
2. letnik
Koper

10

1

- za Slovence brez slovenskega drţavljanstva in za tujce (izven EU):
Slovenistika
1. letnik
2. letnik
Koper

5

1

Spletna stran, na kateri so objavljene informacije o študijskem programu:
http://www.fhs.upr.si/sl/studenti/studij/3stopnja/slo3

**********
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ŠTUDIJSKI PROGRAM: ANTROPOLOGIJA
VRSTA PROGRAMA: DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 3. STOPNJE
TRAJANJE ŠTUDIJA: 3 LETA, 180 KREDITNIH TOČK (ECTS)

VPISNI POGOJI:
Pogoj za vpis v 1. letnik je:
a) diploma na študijskem programu 2. stopnje; ali
b) diploma na dosedanjem dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu (študijski program
sprejet pred 11. 6. 2004); ali
c) diploma na enovitem magistrskem programu, če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po
ECTS in je trajal 5 let.
V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva: povprečna ocena izpitov na
predhodnem študiju (50%) in ocena zaključnega dela (50%).
Če bo pri posameznem predmetu vpisanih manj kot 5 študentov, bo študij potekal v obliki
individualnega študija s konzultacijami.
Pogoj za vpis v 2. letnik po merilih za prehode je:
a) diploma na študijskem programu za pridobitev magisterija znanosti (sprejet pred 11. 6. 2004);
ali
b) diploma na študijskem programu za pridobitev specializacije, če je kandidat pred tem končal
študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe.
Prehod se opravi na podlagi priznavanja izpitov, ki jih je kandidat opravil v predhodnem študijskem
programu. Pri tem se upošteva skladnost učnih vsebin (predmeti in druge sestavine študijskega
programa) iz kandidatovega predhodnega študija z učnimi vsebinami doktorskega programa ter
primerljivost obsega predmetov v kreditnih točkah.
V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva ocena dosedanjega
znanstvenega in strokovnega dela na področju študijskega programa. Oceno o dosedanjem
znanstvenem in strokovnem delu s področja študijskega programa poda predstojnik študijskega
programa.
NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: izredni študij
KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST:
- za slovenske drţavljane in tujce (iz EU):
Antropologija
1. letnik
2. letnik
Koper

15

2

- za Slovence brez slovenskega drţavljanstva in za tujce (izven EU):
Antropologija
1. letnik
2. letnik
Koper

5

1

Spletna stran, na kateri so objavljene informacije o študijskem programu:
http://www.fhs.upr.si/sl/studenti/studij/3stopnja/antropologija

**********
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ŠTUDIJSKI PROGRAM: UPRAVLJANJE RAZLIČNOSTI
VRSTA PROGRAMA: DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 3. STOPNJE
TRAJANJE ŠTUDIJA: 3 LETA, 180 KREDITNIH TOČK (ECTS)

VPISNI POGOJI:
Pogoj za vpis v 1. letnik je:
a) diploma na študijskem programu 2. stopnje; ali
b) diploma na dosedanjem dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu (študijski
program sprejet pred 11. 6. 2004); ali
c) diploma na enovitem magistrskem programu, če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po
ECTS in je trajal 5 let.
V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva povprečna ocena izpitov na
predhodnem študiju (60%) in ocena magistrskega oziroma zaključnega dela (40%).
Če bo pri posameznem predmetu vpisanih manj kot 5 študentov, bo študij potekal v obliki
individualnega študija s konzultacijami.
Pogoj za vpis v 2. letnik po merilih za prehode je:
a) diploma na študijskih programih za pridobitev magisterija znanosti (sprejet pred 11. 6. 2004) s
področja humanistike in druţboslovja ali z drugih področij, vendar mora kandidat v tem primeru v
okviru doktorskega študija uspešno opraviti še tri pregledne izpite iz predmetov Uvodni seminar:
Teorije in metodologije upravljanja različnosti, Upravljanje in problemi prostorske in družbene
konvergence in divergence, Urejanje in upravljanje različnosti ter preprečevanje, upravljanje in
razreševanje kriz in konfliktov.

V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva povprečna ocena izpitov na
predhodnem študiju (60%) in ocena magistrskega oziroma zaključnega dela (40%).
NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: izredni študij
KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA:

Koper

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST:
- za slovenske drţavljane in tujce (iz EU):
Upravljanje različnosti
1. letnik

2. letnik

Koper

2
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- za Slovence brez slovenskega drţavljanstva in za tujce (izven EU):
Upravljanje različnosti
1. letnik
2. letnik
Koper

5

1

Spletna stran, na kateri so objavljene informacije o študijskem programu:
http://www.fhs.upr.si/sl/studenti/studij/3stopnja/upravljanje-različnosti

**********
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Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije v sodelovanju z UP Pedagoško
fakulteto pogojno razpisuje naslednji študijski program 2. stopnje, ki je še v postopku
akreditacije na Nacionalni agenciji RS za kakovost v visokem šolstvu in še ni vpisan v razvid
visokošolskih zavodov. Študijski program se bo razpisal in izvajal le v primeru, da bo
akreditiran in vpisan v razvid visokošolskih zavodov do začetka prijavnega postopka (rok je
naveden v poglavju IV. Postopki in roki za prijavo in vpis).

ŠTUDIJSKI PROGRAM: GEOGRAFIJA - DVOPREDMETNI PEDAGOŠKI ŠTUDIJ
VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
TRAJANJE ŠTUDIJA:

2. STOPNJE

2 LETI, 120 KREDITNIH TOČK (ECTS)

VPISNI POGOJI:
Pogoj za vpis v 1. letnik je:
a)

b)

diploma na študijskem programu 1. stopnje s področja geografije ali študijskih programih 1.
stopnje, ki obsegajo vsaj za 42 kreditnih točk po ECTS temeljnih geografskih vsebin:
Regionalna geografija Slovenije, Regionalna geografija sveta, Metodologija geografskega
raziskovanja, Geomorfologija in klimatogeografija, Geografija poselitve in prebivalstva,
Hidrogeografija in geografija morij ter Ekonomska in socialna geografija;
diploma na študijskem programu 1. stopnje na drugem strokovnem področju, če kandidat
opravi diferencialne izpite v obsegu 42 kreditnih točk po ECTS iz naslednjih predmetov:
Regionalna geografija Slovenije, Regionalna geografija sveta, Metodologija geografskega
raziskovanja, Geomorfologija in klimatogeografija, Geografija poselitve in prebivalstva,
Hidrogeografija in geografija morij ter Ekonomska in socialna geografija.

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali primerljiv študijski program v tujini in ki jim je,
skladno z zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraţevanja v študijskem programu.
DODATNE ŠTUDIJSKE OBVEZNOSTI (DIFERENCIALNI IZPITI): Število diferencialnih izpitov se kandidatu iz
druge alineje določi glede na smer predhodnega študija.
Diferencialne izpite oziroma dodatne študijske obveznosti, opredeljene pod drugo alinejo, morajo
kandidati opraviti pred vpisom v 2. letnik, pri čemer se lahko omenjene obveznosti opravljajo kot
izbirni predmeti v okviru študija na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem
izpitov pred vpisom.
Število diferencialnih izpitov se lahko ustrezno spremeni v primeru, da se kandidatu na njegovo
prošnjo priznajo določeni izpiti, opravljeni na predhodnem študiju, kot opravljeni diferencialni izpiti.
V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo pod alinejo a) imeli prednost kandidati, ki so končali študij s
področja geografije, pod alinejo b) pa kandidati, ki so dosegli višjo povprečno oceno na
predhodnem študiju.
Za izvajanje študija mora biti na študijskem programu vpisanih vsaj 5 študentov.
Kandidat izbere izmed razpisanih dvopredmetnih študijskih programov 2. stopnje poljubna dva
študijska programa, ki skupaj tvorita celoto. Struktura dvopredmetnega študija je enakovredno
sestavljena iz vsebin in kompetenc dveh disciplin oz. strokovnih področij. Splošne pedagoške
vsebine programa se izvajajo v okviru UP Pedagoške fakultete.
Če bo pri posameznem temeljnem predmetu vpisanih 5 študentov ali manj ter pri izbirnem
predmetu vpisanih 15 študentov ali manj, bo študij potekal v prilagojeni obliki dela, in sicer v
obliki konzultacij, intenzivnega seminarskega dela ali kombinaciji obojega.
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NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA:

redni študij

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA:

Koper

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST:
- za slovenske drţavljane in tujce (iz EU):
Geografija dvopredmetni pedagoški študij

1. letnik

Koper

15

- za Slovence brez slovenskega drţavljanstva in za tujce (izven EU):
Geografija dvopredmetni pedagoški študij
1. letnik
Koper

2

Spletna stran, na kateri so objavljene informacije o študijskem programu:
www.fhs.upr.si

**********
Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije v sodelovanju z UP Pedagoško
fakulteto pogojno razpisuje naslednji študijski program 2. stopnje, ki je še v postopku
akreditacije na Nacionalni agenciji RS za kakovost v visokem šolstvu in še ni vpisan v razvid
visokošolskih zavodov. Študijski program se bo razpisal in izvajal le v primeru, da bo
akreditiran in vpisan v razvid visokošolskih zavodov do začetka prijavnega postopka (rok je
naveden v poglavju IV. Postopki in roki za prijavo in vpis).
ŠTUDIJSKI PROGRAM: ITALIJANISTIKA PEDAGOŠKI ŠTUDIJ
VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM

2. STOPNJE

TRAJANJE ŠTUDIJA: 1 LETO, 60 KREDITNIH TOČK (ECTS)

VPISNI POGOJI:
Pogoj za vpis v 1. letnik je:
a) diploma na študijskih programih 1. stopnje s področja italijanistike ali prevajalstva s področja
italijanskega jezika v obsegu 240 kreditnih točk (KT) ali na ekvivalentnem tujem študijskem
programu; kandidat mora pred ali po vpisu opraviti temeljne vsebine modula 4. letnika
študijskega programa 1. stopnji Italijanistika »Italijanščina v izobraževanju«;
b) diploma na študijskih programih 1. stopnje s področja italijanistike ali prevajalstva s področja
italijanskega jezika v obsegu 180 kreditnih točk (KT) ali na ekvivalentnem tujem študijskem
programu, če kandidat pred vpisom opravi obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v
obsegu 60 KT, od tega temeljne vsebine modula 4. letnika študijskega programa 1. stopnje
Italijanistika »Italijanščina v izobraževanju« v obsegu 24 kreditnih točk (KT) (Didaktika
italijanskega jezika, Didaktika književnega pouka in kulture, Multimedijske in učne tehnologije
pri poučevanju italijanščine, Sociolingvistika, Teorija in tehnike medkulturne komunikacije),
druge obvezne vsebine iz študijskega programa 1. stopnje Italijanistika v obsegu 36 kreditnih
točk (KT) pa določi komisija na podlagi predhodnih obveznosti, ki jih je študent opravil med
svojim študijem na 1. stopnji;
c) diploma na študijskih programih 1. stopnje z drugih strokovnih področjih v obsegu 180 kreditnih
točk (KT) ali ekvivalentnem tujem študijskem programu, če kandidati dokazujejo svoje
predznanje (italijanščina maturitetni predmet) in pred vpisom opravijo dodatno izobraţevanje v
jezikovnih spretnostih in zmoţnostih italijanščine v obsegu 60 kreditnih točk (KT), od tega iz
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določenih vsebin študijskega programa 1. stopnje Italijanistika v obsegu 36 kreditnih točk (KT)
z oceno najmanj prav dobro (8) (Moderni italijanski jezik I, Moderni italijanski jezik II, Slovnica
italijanskega jezika I - Oblikoslovje in skladnja, Italijanska književnost III -Sodobna književnost in
književnost ob meji, Fonetika in fonologija italijanskega jezika, Ustno in pisno sporočanje, izbirni
predmet stroke) in vsebin modula 4. letnika študijskega programa 1. stopnje Italijanistika
»Italijanščina v izobraževanju« v obsegu 24 kreditnih točk (KT) (Didaktika italijanskega jezika,
Didaktika književnega pouka in kulture, Multimedijske in učne tehnologije pri poučevanju
italijanščine, Sociolingvistika, Teorija in tehnike medkulturne komunikacije). Svoje znanje na
ravni C1 po Evropskih smernicah za jezikovno izobraţevanje pa lahko uveljavijo z javno
veljavno listino, s čimer se jim lahko priznajo predmeti študijskega programa 1. stopnje
Italijanistika v obsegu 21 kreditnih točk (KT) (Moderni italijanski jezik I, Moderni italijanski jezik
II, Slovnica italijanskega jezika I: Oblikoslovje in skladnja ter Ustno in pisno sporočanje). Listino
lahko pridobijo na UP FHŠ ali na ustrezni enakovredni ustanovi. V primeru uveljavitve listine
zunanjega izdajatelja posebna komisija UP FHŠ preveri primerljivost in veljavnost doseţkov, ki
jih listina izkazuje. Komisija lahko določi dodatno preverjanje jezikovnih znanj in spretnosti v
italijanščini.
d) diploma na študijskem programu 1. stopnje z drugega strokovnega področja v obsegu 240
kreditnih točk (KT) ali ekvivalentnem tujem študijskem programu, če kandidati dokazujejo svoje
predznanje (italijanščina maturitetni predmet) in pred vpisom opravijo dodatno izobraţevanje v
jezikovnih spretnostih in zmoţnostih italijanščine v obsegu 45 kreditnih točk (KT), od tega 36
kreditnih točk (KT) iz določenih vsebin študijskega programa 1. stopnje Italijanistika z oceno
najmanj prav dobro (8) (Moderni italijanski jezik I, Moderni italijanski jezik II, Slovnica
italijanskega jezika I - Oblikoslovje in skladnja, Italijanska književnost III -Sodobna književnost in
književnost ob meji, Fonetika in fonologija italijanskega jezika, Ustno in pisno sporočanje, izbirni
predmet stroke) in vsebin modula »Italijanščina v izobraževanju« v obsegu 9 kreditnih točk (KT)
(dva predmeta: Didaktika italijanskega jezika ter Didaktika književnega pouka in kulture). Svoje
znanje na ravni C1 po Evropskih smernicah za jezikovno izobraţevanje pa lahko kandidati
uveljavijo z javno veljavno listino, s čimer se jim priznajo predmeti študijskega programa 1.
stopnje Italijanistika v obsegu 21 kreditnih točk (KT) (Moderni italijanski jezik I, Moderni
italijanski jezik II, Slovnica italijanskega jezika I: Oblikoslovje in skladnja ter Ustno in pisno
sporočanje). Listino lahko pridobijo na UP FHŠ ali na ustrezni enakovredni ustanovi. V primeru
uveljavitve listine zunanjega izdajatelja posebna komisija UP FHŠ preveri primerljivost in
veljavnost doseţkov, ki jih listina izkazuje. Komisija lahko določi dodatno preverjanje jezikovnih
znanj in spretnosti v italijanščini;
e) diploma na dosedanjem univerzitetnem študijskem programu (sprejet pred 11.6.2004) s
področja italijanistike (ali ustreznih jezikoslovnih študijskih programih) ali na ekvivalentnem
tujem študijskem programu;
f) diploma na dosedanjem univerzitetnem študijskem programu (sprejet pred 11.6.2004) na drugih
strokovnih področjih ali na ekvivalentnem tujem študijskem programu, če kandidat pred vpisom
opravi študijske obveznosti, ki so navedene pod točko c).
Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali primerljiv študijski program v tujini in ki jim je,
skladno z zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraţevanja v študijskem programu.
DODATNE ŠTUDIJSKE OBVEZNOSTI (DIFERENCIALNI IZPITI):
Kandidat lahko dodatne študijske obveznosti pod alinejo c) in d) opravi med študijem na 1. stopnji
ali pa z opravljanjem izpitov pred vpisom v študijski program 2. stopnje.
Število diferencialnih izpitov se lahko ustrezno spremeni v primeru, da se kandidatu na njegovo
prošnjo priznajo določeni izpiti, opravljeni na predhodnem študiju, kot opravljeni diferencialni izpiti.

V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo imeli prednost kandidati, ki so dosegli višjo povprečno oceno na
predhodnem študiju.
Za izvajanje študija mora biti na študijskem programu vpisanih vsaj 5 študentov.
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Če bo pri posameznem temeljnem predmetu vpisanih 5 študentov ali manj ter pri izbirnem
predmetu vpisanih 15 študentov ali manj, bo študij potekal v prilagojeni obliki dela, in sicer v
obliki konzultacij, intenzivnega seminarskega dela ali kombinaciji obojega.
KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA:
NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA:

Koper

redni študij

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST:
- za slovenske drţavljane in tujce (iz EU):
Italijanistika pedagoški študij

1. letnik

Koper

15

- za Slovence brez slovenskega drţavljanstva in za tujce (izven EU):
Italijanistika pedagoški študij
1. letnik
Koper

2

Spletna stran, na kateri so objavljene informacije o študijskem programu:
www.fhs.upr.si

**********
Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije v sodelovanju z UP Pedagoško
fakulteto pogojno razpisuje naslednji študijski program 2. stopnje, ki je še v postopku
akreditacije na Nacionalni agenciji RS za kakovost v visokem šolstvu in še ni vpisan v razvid
visokošolskih zavodov. Študijski program se bo razpisal in izvajal le v primeru, da bo
akreditiran in vpisan v razvid visokošolskih zavodov do začetka prijavnega postopka (rok je
naveden v poglavju IV. Postopki in roki za prijavo in vpis).

ŠTUDIJSKI PROGRAM: SLOVENISTIKA - ENOPREDMETNI PEDAGOŠKI ŠTUDIJ
VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM

2. STOPNJE

TRAJANJE ŠTUDIJA: 2 LETI, 120 KREDITNIH TOČK (ECTS)

VPISNI POGOJI:
Pogoj za vpis v 1. letnik je:
a) diploma na študijskih programih 1. stopnje s področja slovenistike;
b) diploma na študijskih programih 1. stopnje z drugega strokovnega področja, vendar mora imeti
kandidat na 1. stopnji opravljene temeljne slovenistične predmete v obsegu 48 kreditnih točk po
ECTS iz navedenih predmetov: Slovenski jezik v družbi, Uvod v jezikoslovje, Pomenoslovje in
skladnja, Oblikoslovje in glasoslovje, Temelji študija književnosti, Slovenska književnost med
romantiko in novo romantiko, Slovenska književnost od ekspresionizma do sodobnosti,
Svetovna književnost od renesanse do sodobnosti.

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali primerljiv študijski program v tujini in ki jim je,
skladno z zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraţevanja v študijskem programu.

DODATNE ŠTUDIJSKE OBVEZNOSTI (DIFERENCIALNI IZPITI):
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Kandidat mora dodatne študijske obveznosti pod alinejo b) opraviti pred vpisom v študijski program,
pri čemer se lahko omenjene obveznosti opravljajo kot izbirni predmeti v okviru študija prve stopnje,
v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program
2. stopnje.
Število diferencialnih izpitov se lahko ustrezno spremeni v primeru, da se kandidatu na njegovo
prošnjo priznajo določeni izpiti, opravljeni na predhodnem študiju, kot opravljeni diferencialni izpiti.
V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo imeli prednost kandidati, ki so dosegli višjo povprečno oceno na
predhodnem študiju.
KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA:
NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA:

Koper

redni študij

Za izvajanje študija mora biti na študijskem programu vpisanih vsaj 5 študentov.
Če bo pri posameznem temeljnem predmetu vpisanih 5 študentov ali manj ter pri izbirnem
predmetu vpisanih 15 študentov ali manj, bo študij potekal v prilagojeni obliki dela, in sicer v
obliki konzultacij, intenzivnega seminarskega dela ali kombinaciji obojega.
ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST:
- za slovenske drţavljane in tujce (iz EU):
Slovenistika enopredmetni pedagoški študij

1. letnik

Koper

15

- za Slovence brez slovenskega drţavljanstva in za tujce (izven EU):
Slovenistika enopredmetni pedagoški študij
1. letnik
Koper

2

Spletna stran, na kateri so objavljene informacije o študijskem programu:
www.fhs.upr.si

**********
Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije v sodelovanju z UP Pedagoško
fakulteto pogojno razpisuje naslednji študijski program 2. stopnje, ki je še v postopku
akreditacije na Nacionalni agenciji RS za kakovost v visokem šolstvu in še ni vpisan v razvid
visokošolskih zavodov. Študijski program se bo razpisal in izvajal le v primeru, da bo
akreditiran in vpisan v razvid visokošolskih zavodov do začetka prijavnega postopka (rok je
naveden v poglavju IV. Postopki in roki za prijavo in vpis).

ŠTUDIJSKI PROGRAM: SLOVENISTIKA - DVOPREDMETNI PEDAGOŠKI ŠTUDIJ
VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM

2. STOPNJE

TRAJANJE ŠTUDIJA: 2 LETI, 120 KREDITNIH TOČK (ECTS)

VPISNI POGOJI:
Pogoj za vpis v 1. letnik je:
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a) diploma na študijskem programu 1. stopnje s področja slovenistike in je kandidat v času študija
na 1. stopnji opravil temeljne predmete stroke drugega študijskega programa v obsegu 48
kreditnih točk po ECTS skladno s pogoji za vpis, ki so opredeljeni v drugem dvopredmetnem
pedagoškem študijskem programu pod točko b);
b) diploma na študijskem programu 1. stopnje z drugega strokovnega področja, vendar mora imeti
kandidat na 1. stopnji opravljene temeljne slovenistične predmete v obsegu 48 kreditnih točk po
ECTS iz navedenih predmetov: Slovenski jezik v družbi, Uvod v jezikoslovje, Pomenoslovje in
skladnja, Oblikoslovje in glasoslovje, Temelji študija književnosti, Slovenska književnost med
romantiko in novo romantiko, Slovenska književnost od ekspresionizma do sodobnosti,
Svetovna književnost od renesanse do sodobnosti.
Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali primerljiv študijski program v tujini in ki jim je,
skladno z zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraţevanja v študijskem programu.
DODATNE ŠTUDIJSKE OBVEZNOSTI (DIFERENCIALNI IZPITI):
Kandidat mora dodatne študijske obveznosti pod alinejo b) opraviti pred vpisom v študijski program,
pri čemer se lahko omenjene obveznosti opravljajo kot izbirni predmeti v okviru študija na 1. stopnji,
v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program
2. stopnje.
Število diferencialnih izpitov se lahko ustrezno spremeni v primeru, da se kandidatu na njegovo
prošnjo priznajo določeni izpiti, opravljeni na predhodnem študiju, kot opravljeni diferencialni izpiti.
V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo imeli prednost kandidati, ki so dosegli višjo povprečno oceno na
predhodnem študiju.
Za izvajanje študija mora biti na študijskem programu vpisanih vsaj 5 študentov.
Kandidat izbere izmed razpisanih dvopredmetnih študijskih programov 2. stopnje poljubna dva
programa, ki skupaj tvorita celoto. Struktura dvopredmetnega študija je enakovredno sestavljena iz
vsebin in kompetenc dveh disciplin oz. strokovnih področij. Splošne pedagoške vsebine programa
se izvajajo v okviru UP Pedagoške fakultete.
Če bo pri posameznem temeljnem predmetu vpisanih 5 študentov ali manj ter pri izbirnem
predmetu vpisanih 15 študentov ali manj, bo študij potekal v prilagojeni obliki dela, in sicer v
obliki konzultacij, intenzivnega seminarskega dela ali kombinaciji obojega.
KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA:
NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA:

Koper

redni študij

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST:
- za slovenske drţavljane in tujce (iz EU):
Slovenistika dvopredmetni pedagoški študij

1. letnik

Koper

15

- za Slovence brez slovenskega drţavljanstva in za tujce (izven EU):
Slovenistika dvopredmetni pedagoški študij
1. letnik
Koper

2

Spletna stran, na kateri so objavljene informacije o študijskem programu:
www.fhs.upr.si
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**********
Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije pogojno razpisuje naslednji
študijski program 2. stopnje, ki je še v postopku akreditacije na Nacionalni agenciji RS za
kakovost v visokem šolstvu in še ni vpisan v razvid visokošolskih zavodov. Študijski
program se bo razpisal in izvajal le v primeru, da bo akreditiran in vpisan v razvid
visokošolskih zavodov do začetka prijavnega postopka (rok je naveden v poglavju IV.
Postopki in roki za prijavo in vpis).

ŠTUDIJSKI PROGRAM: UPRIZORITVENE ŠTUDIJE IN KREATIVNO PISANJE
VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE
TRAJANJE ŠTUDIJA: 2 LETI, 120 KREDITNIH TOČK (ECTS)

VPISNI POGOJI:
Pogoj za vpis v 1. letnik je:
a) diploma na študijskem programu 1. stopnje s področja humanistike, umetnosti ali druţboslovja;
ali
b) diploma na študijskem programu 1. stopnje na drugem strokovnem področju ali ekvivalentnem
tujem programu, če kandidat opravi diferencialne izpite v višini do 24 kreditnih točk po ECTS iz
naslednjih predmetov: Slovenska književnost od ekspresionizma do sodobnosti, Svetovna
književnost od renesanse do sodobnosti, Sodobna dramatika in gledališče, Književnost in branje.
Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali primerljiv študijski program v tujini in ki jim je,
skladno z zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraţevanja v študijskem programu.
DODATNE ŠTUDIJSKE OBVEZNOSTI (DIFERENCIALNI IZPITI): Število diferencialnih izpitov se kandidatu iz
druge alineje določi glede na smer predhodnega študija;
Diferencialne izpite oziroma dodatne študijske obveznosti, opredeljene pod drugo alinejo, morajo
kandidati opraviti pred vpisom v študijski program 2. stopnje, pri čemer se lahko omenjene
obveznosti opravljajo kot izbirni predmeti v okviru študija na 1. stopnji, v programih za
izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program 2. stopnje.
Število diferencialnih izpitov se lahko ustrezno spremeni v primeru, da se kandidatu na njegovo
prošnjo priznajo določeni izpiti, opravljeni na predhodnem študiju, kot opravljeni diferencialni izpiti.
V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo imeli prednost kandidati, ki so dosegli višjo povprečno oceno na
predhodnem študiju.
Za izvajanje študija mora biti na študijskem programu vpisanih vsaj 5 študentov. Študent si ob vpisu
v 1. letnik izbere enega od modulov (Uprizoritvene študije, Kreativno pisanje). Posamezni modul se
izvaja, če je na modul vpisanih več kot 10 študentov. V primeru, da bo na obeh modulih vpisanih
manj kot 10 študentov, se bo izvajal tisti modul, na katerem bo vpisanih več študentov. V primeru,
da bo na obeh modulih vpisanih več kot 10 študentov, se bosta izvajala oba modula.
Če bo pri posameznem temeljnem predmetu vpisanih 5 študentov ali manj ter pri izbirnem
predmetu vpisanih 15 študentov ali manj, bo študij potekal v prilagojeni obliki dela, in sicer v
obliki konzultacij, intenzivnega seminarskega dela ali kombinaciji obojega.
KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA:

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA:

Koper

redni študij
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ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST:
- za slovenske drţavljane in tujce (iz EU):
Uprizoritvene študije in kreativno pisanje

1. letnik

Koper

30

- za Slovence brez slovenskega drţavljanstva in za tujce (izven EU):
Uprizoritvene študije in kreativno pisanje
1. letnik
Koper

3

Spletna stran, na kateri so objavljene informacije o študijskem programu:
www.fhs.upr.si

**********
Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije v sodelovanju z UP Pedagoško
fakulteto pogojno razpisuje naslednji študijski program 2. stopnje, ki je še v postopku
akreditacije na Nacionalni agenciji RS za kakovost v visokem šolstvu in še ni vpisan v razvid
visokošolskih zavodov. Študijski program se bo razpisal in izvajal le v primeru, da bo
akreditiran in vpisan v razvid visokošolskih zavodov do začetka prijavnega postopka (rok je
naveden v poglavju IV. Postopki in roki za prijavo in vpis).

ŠTUDIJSKI PROGRAM: ZGODOVINA - DVOPREDMETNI PEDAGOŠKI ŠTUDIJ
VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE
TRAJANJE ŠTUDIJA: 2 LETI, 120 KREDITNIH TOČK (ECTS)

VPISNI POGOJI:
Pogoj za vpis v 1. letnik je:
a) diploma na študijskem programu 1. stopnje s področja zgodovine; ali
b) diploma na študijskem programu 1. stopnje z drugega strokovnega področja, vendar mora imeti
kandidat na 1. stopnji opravljene temeljne zgodovinske predmete v obsegu do 48 kreditnih točk
po ECTS iz navedenih predmetov: Zgodovina antike, Vzpon in propad kulturnih in gospodarskih
središč Sredozemlja, Obča zgodovina srednjega veka, Ekonomska in socialna zgodovina novega
veka, Zgodovina Slovencev v 19. in 20. stoletju, Zgodovina slovenskih dežel do konca 18.
stoletja, Obča zgodovina 20. stoletja, Zgodovina 19. stoletja.
Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali primerljiv študijski program v tujini in ki jim je,
skladno z zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraţevanja v študijskem programu.
DODATNE ŠTUDIJSKE OBVEZNOSTI (DIFERENCIALNI IZPITI):
Kandidat mora dodatne študijske obveznosti pod alinejo b) opraviti do vpisa v 2. letnik, pri čemer se
lahko omenjene obveznosti opravljajo kot izbirni predmeti v okviru študija prve stopnje, v programih
za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program 2. stopnje.
Število diferencialnih izpitov se lahko ustrezno spremeni v primeru, da se kandidatu na njegovo
prošnjo priznajo določeni izpiti, opravljeni na predhodnem študiju, kot opravljeni diferencialni izpiti.
V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo imeli po prvem kriteriju prednost kandidati, ki so na 1. stopnji
zaključili študij s področja zgodovine oziroma katerega od drugih področij dvopredmetnih
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pedagoških študijskih programov 2. stopnje UP FHŠ, po drugem kriteriju pa kandidati, ki so dosegli
višjo povprečno oceno na predhodnem študiju.
Za izvajanje študija mora biti na študijskem programu vpisanih vsaj 5 študentov.
Kandidat izbere izmed razpisanih dvopredmetnih študijskih programov 2. stopnje poljubna dva
programa, ki skupaj tvorita celoto. Struktura dvopredmetnega študija je enakovredno sestavljena iz
vsebin in kompetenc dveh disciplin oz. strokovnih področij. Splošne pedagoške vsebine programa
se izvajajo v okviru UP Pedagoške fakultete.
KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA:
NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA:

Koper

redni študij

Če bo pri posameznem temeljnem predmetu vpisanih 5 študentov ali manj ter pri izbirnem
predmetu vpisanih 15 študentov ali manj, bo študij potekal v prilagojeni obliki dela, in sicer v
obliki konzultacij, intenzivnega seminarskega dela ali kombinaciji obojega.
ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST:
- za slovenske drţavljane in tujce (iz EU):
Zgodovina dvopredmetni pedagoški študij

1. letnik

Koper

15

- za Slovence brez slovenskega drţavljanstva in za tujce (izven EU):
Zgodovina dvopredmetni pedagoški študij
1. letnik
Koper

2

Spletna stran, na kateri so objavljene informacije o študijskem programu:
www.fhs.upr.si

**********
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FAKULTETA ZA MANAGEMENT
Cankarjeva 5, 6000 Koper
ŠTUDIJSKI PROGRAM: M ANAGEMENT
VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE
TRAJANJE ŠTUDIJA: 2 LETI, 120 KREDITNIH TOČK (ECTS)

VPISNI POGOJI:
Pogoj za vpis v 1. letnik je:
a) diploma na študijskem programu 1. stopnje v obsegu 180 KT s področja managementa,
ekonomskih in poslovnih ved ter prava; ali
b) diploma na dosedanjem triletnem dodiplomskem študijskem programu (program, sprejet
pred 11. 6. 2004) s področja managementa, ekonomskih in poslovnih ved ter prava.
Pogoj za vpis neposredno v 2. letnik (po merilih za prehode) je:
a) diploma na študijskem programu 1. stopnje v obsegu 240 KT s področja managementa,
ekonomskih in poslovnih ved ter prava; ali
b) diploma na dosedanjem štiriletnem dodiplomskem študijskem programu (program, sprejet
pred 11. 6. 2004) s področja managementa, ekonomskih in poslovnih ved ter prava; ali
c) diploma na specialističnem študijskem programu (program, sprejet pred 11. 6. 2004) s
področja managementa, ekonomskih in poslovnih ved ter prava.
V 1. oziroma 2. letnik študijskega programa se lahko vpiše tudi diplomant drugih strokovnih
področij, ki pa mora pred vpisom opraviti premostitveni program: Uvod v ekonomijo, Uvod v
management in Uvod v pravo.
V PRIMERU OMEJITVE VPISA v 1. oziroma 2. letnik bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno
predhodnega študija.
NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni in izredni študij
KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper,

Celje, Škofja Loka

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST:
- za slovenske drţavljane in tujce (iz EU):
Management 1. letnik

Koper

Redni
100

Izredni
40

Celje

80

40

Škofja Loka

80

40

2. letnik
po merilih za prehode
Redni
Število razpisanih mest za vpis v
2. letnik je omejeno s številom
razpisanih mest za 1. letnik v
študijskem letu 2010/11 in ne
več kot 40
Število razpisanih mest za vpis v
2. letnik je omejeno s številom
razpisanih mest za 1. letnik v
študijskem letu 2010/11 in ne
več kot 40
Število razpisanih mest za vpis v
2. letnik je omejeno s številom
razpisanih mest za 1. letnik v
študijskem letu 2010/11 in ne
več kot 40
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Izredni
Število razpisanih mest za vpis v
2. letnik je omejeno s številom
razpisanih mest za 1. letnik v
študijskem letu 2010/11 in ne
več kot 20
Število razpisanih mest za vpis v
2. letnik je omejeno s številom
razpisanih mest za 1. letnik v
študijskem letu 2010/11 in ne
več kot 20
Število razpisanih mest za vpis v
2. letnik je omejeno s številom
razpisanih mest za 1. letnik v
študijskem letu 2010/11 in ne
več kot 20

Obvezne predmete in nekatere izbirne predmete magistrskega študijskega programa 2. stopnje
Management bomo izvajali tudi v angleškem jeziku. V to izvedbo se lahko vključijo tuji in slovenski
študenti. Izvedba predmeta v angleškem jeziku bo potekala le, če se bo zanj odločilo najmanj 30
študentov.
Na posameznem študijskem središču bo študijski program izveden, če bo v posamezen letnik
vpisanih najmanj 30 študentov.
Spletna stran, na kateri so objavljene informacije o študijskem programu: http://www.fmkp.si/si/bodoci-student.html

**********
ŠTUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA IN FINANCE
VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE
TRAJANJE ŠTUDIJA: 2 LETI, 120 KREDITNIH TOČK (ECTS)

VPISNI POGOJI:
Pogoj za vpis v 1. letnik je:
a) diploma na študijskem programu 1. stopnje v obsegu 180 KT s področja managementa,
ekonomskih in poslovnih ved ter prava; ali
b) diploma na dosedanjem triletnem dodiplomskem študijskem programu (program, sprejet
pred 11. 6. 2004) s področja managementa, ekonomskih in poslovnih ved ter prava.
Pogoj za vpis neposredno v 2. letnik (po merilih za prehode) je:
a) diploma na študijskem programu 1. stopnje v obsegu 240 KT s področja managementa,
ekonomskih in poslovnih ved ter prava; ali
b) diploma na dosedanjem štiriletnem dodiplomskem študijskem programu (program, sprejet
pred 11. 6. 2004) s področja managementa, ekonomskih in poslovnih ved ter prava; ali
c) diploma na specialističnem študijskem programu (program, sprejet pred 11. 6. 2004) s
področja managementa, ekonomskih in poslovnih ved ter prava.
V 1. oziroma 2. letnik študijskega programa se lahko vpiše tudi diplomant drugih strokovnih
področij, ki pa mora pred vpisom opraviti premostitveni program: Uvod v ekonomijo, Računovodstvo
in Poslovne finance.
V PRIMERU OMEJITVE VPISA v 1. oziroma 2. letnik bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno
predhodnega študija.
NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni in izredni študij
KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper,

Celje, Škofja Loka

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST:
- za slovenske drţavljane in tujce (iz EU):
Ekonomija in 1. letnik
2. letnik
finance
po merilih za prehode

Koper

Redni
40

Izredni
40

Redni
Število razpisanih mest za vpis
v 2. letnik je omejeno s
številom razpisanih mest za 1.
letnik v študijskem letu
2010/11 in ne več kot 20
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Izredni
Število razpisanih mest za vpis v
2. letnik je omejeno s številom
razpisanih mest za 1. letnik v
študijskem letu 2010/11 in ne
več kot 20

Celje

40

40

Škofja Loka

40

40

Število razpisanih mest za vpis
v 2. letnik je omejeno s
številom razpisanih mest za 1.
letnik v študijskem letu
2010/11 in ne več kot 20
Število razpisanih mest za vpis
v 2. letnik je omejeno s
številom razpisanih mest za 1.
letnik v študijskem letu
2010/11 in ne več kot 20

Število razpisanih mest za vpis v
2. letnik je omejeno s številom
razpisanih mest za 1. letnik v
študijskem letu 2010/11 in ne
več kot 20
Število razpisanih mest za vpis v
2. letnik je omejeno s številom
razpisanih mest za 1. letnik v
študijskem letu 2010/11 in ne
več kot 20

Na posameznem študijskem središču bo študijski program izveden, če bo v posamezen letnik
vpisanih najmanj 30 študentov.
Spletna stran, na kateri so objavljene informacije o študijskem programu: http://www.fmkp.si/si/bodoci-student.html

**********
*ŠTUDIJSKI PROGRAM: UPRAVLJANJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA
*Študijski program skupaj izvajajo UP Fakulteta za management, UP Fakulteta za humanistične
študije in UP Visoka šola za zdravstvo.

VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE
TRAJANJE ŠTUDIJA: 2 LETI, 120 KREDITNIH TOČK (ECTS)

Študijski program ima 4 smeri:
- Trajnostno upravljanje ekonomskih virov
- Trajnostno upravljanje naravnih virov
- Trajnostno upravljanje kulturnih in prostorskih virov
- Trajnostno upravljanje okoljskega zdravja

VPISNI POGOJI:
Pogoj za vpis v 1. letnik je:
a) diploma na študijskem programu iz področju humanističnih ved, druţbenih ved, poslovnih in
upravnih ved, prava, ved o ţivi naravi, ved o neţivi naravi, tehniških ved, proizvodnih
tehnologij, transportnih storitev, zdravstva, osebnih storitev, varstva okolja ter kmetijstva,
gozdarstva in ribištva, in sicer na:
- študijskem programu 1. stopnje v obsegu 180 KT ali
- dosedanjem triletnem dodiplomskem študijskem programu (sprejet pred 11. 6. 2004).
V 1. letnik študijskega programa se lahko vpiše tudi diplomant drugih strokovnih področij, ki pa
mora pred vpisom opraviti študijske obveznosti v obsegu 12 - 18 KT. Kandidatu študijske
obveznosti določi pristojna komisija.
Pogoj za vpis neposredno v 2. letnik (po merilih za prehode) je:
a) diploma na študijskem programu 1. stopnje v obsegu 240 KT; ali
b) diploma na štiriletnem dodiplomskem študijskem programu (sprejet pred 11. 6. 2004) ali
c) diploma na specialističnem študijskem programu.
Pri vpisu se upošteva doseţeno število kreditnih točk, zahtevnost glede na kvalifikacijski okvir in
vsebine, tako, da se zagotavlja kompetenčni profil diplomanta. Kandidatu študijske obveznosti
določi pristojna komisija.
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V PRIMERU OMEJITVE VPISA

bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno predhodnega študija.

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni in izredni študij
KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST :
- za slovenske drţavljane in tujce (iz EU):
Upravljanje trajnostnega 1. letnik
razvoja
Redni Izredni
Koper
60
40

2. letnik
Redni
Število razpisanih mest za
vpis v 2. letnik je omejeno s
številom razpisanih mest za
1. letnik v študijskem letu
2010/11 in ne več kot 40

Izredni
Število razpisanih mest
za vpis v 2. letnik je
omejeno s številom
razpisanih mest za 1.
letnik v študijskem letu
2010/11 in ne več kot 40

Študijski program se bo izvajal v primeru, če bo vanj vpisanih vsaj 30 študentov.
Spletna stran, na kateri je študijski program objavljen: http://www.fm-kp.si/si/bodoci-student.html

**********
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FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE
Glagoljaška 8, 6000 Koper

ŠTUDIJSKI PROGRAM: RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA
VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE
TRAJANJE ŠTUDIJA: 2 LETI, 120 KREDITNIH TOČK (ECTS)

VPISNI POGOJI:
Pogoj za vpis v 1. letnik je:
a) diploma na študijskem programu 1. stopnje z ustreznih strokovnih področij in doseţenih
najmanj 180 kreditnih točk (ECTS); ali
b) diploma na dosedanjem študijskem programu za pridobitev visoke strokovne izobrazbe
(program, sprejeti pred 11. 6. 2004) z ustreznih strokovnih področij.
Dodiplomski programi, ki se upoštevajo kot ustrezna strokovna področja pri vpisu v študijski
program, so programi naslednjih usmeritev: računalništvo in informatika, računalništvo in
matematika, matematika, elektrotehnika.
Kandidati, ki so končali študijske programe, po trajanju in obsegu enakovredne programom iz
prvega odstavka (točki a in b) z drugih strokovnih področij, opravijo dodatne študijske obveznosti,
katerih vsebina in obseg sta odvisna od predhodnega dodiplomskega študijskega programa.
Dodatne študijske obveznosti predstavljajo predmeti, ki se določijo iz naslednjega seznama
predmetov in jih študent še ni opravil v predhodnem študiju (vsak predmet je ovrednoten s 6
kreditnimi točkami (ECTS)): TOR III – Formalni jeziki in izračunljivost, Programsko inženirstvo,
Management informacijskih tehnologij, Računalniška omrežja.
Individualne vloge za vpis kandidatov iz tretjega odstavka obravnava pristojna komisija UP
FAMNIT. Dodatne študijske obveznosti študent opravi pred vpisom v magistrski študijski program.
V PRIMERU OMEJITVE VPISA so kandidati izbrani glede na povprečno oceno dodiplomskega študija.
Pogoji za vpis v 2. letnik po merilih za prehode:
Kandidat, ki je zaključil dosedanji dodiplomski univerzitetni študijski program (program, sprejet pred
11. 6. 2004) z ustreznih strokovnih področij (računalništvo in informatika, računalništvo in
matematika, matematika, elektrotehnika), ima pri vpisu v študijski program priznanih do 60 kreditnih
točk (ECTS) ali neposredni prehod v 2. letnik študija.
V PRIMERU OMEJITVE VPISA so kandidati izbrani glede na povprečno oceno dodiplomskega študija
oziroma glede na povprečno oceno opravljenih študijskih obveznosti.
Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija UP FAMNIT, ki lahko
kandidatu, glede na predhodno opravljen študij, določi dodatne študijske obveznosti v obsegu do 60
KT.
NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni študij
KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST:
- za slovenske drţavljane in tujce (iz EU):
Računalništvo in informatika
1. letnik
Koper
45

2. letnik
Število razpisanih mest za vpis v 2. letnik je omejeno s
številom razpisanih mest za 1. letnik v študijskem letu
2010/11 in ne več kot 45.
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- za tujce (izven EU) in Slovence brez slovenskega drţavljanstva:
Računalništvo in informatika
1. letnik
2. letnik
Koper
10
Število razpisanih mest za vpis v 2. letnik je omejeno s
številom razpisanih mest za 1. letnik v študijskem letu
2010/11 in ne več kot 10
Spletna stran, na kateri so objavljene informacije o študijskem programu:
http://www.famnit.upr.si/sl/studij

**********
ŠTUDIJSKI PROGRAM: MATEMATIČNE ZNANOSTI
VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE
TRAJANJE ŠTUDIJA: 2 LETI, 120 KREDITNIH TOČK (ECTS)

VPISNI POGOJI:
Pogoj za vpis v 1. letnik je:
a) diploma na študijskem programu 1. stopnje matematične smeri; ali
b) diploma na študijskem programu 1. stopnje z drugih strokovnih področij, če kandidat pred
vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija in obsegajo najmanj
30 kreditnih točk. Te obveznosti lahko kandidat opravi med študijem na 1. stopnji, v programih
za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v študijski program.
Individualne vloge za vpis kandidatov iz točke b) prvega odstavka obravnava pristojna komisija UP
FAMNIT. Dodatne študijske obveznosti študent opravi pred vpisom v magistrski študijski program.
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno dodiplomskega študija.
Neposredno v 2. letnik (PO MERILIH ZA PREHODE) se lahko vpišejo: kandidati, ki so opravili štiriletni
univerzitetni študijski program s področja matematike (enopredmetni ali dvopredmetni) oziroma so
opravili matematiki soroden štiriletni univerzitetni študijski program 1. stopnje.

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno dodiplomskega študija
oziroma glede na povprečno oceno opravljenih študijskih obveznosti. Individualne vloge za prehode
obravnava pristojna komisija UP FAMNIT, ki lahko kandidatu, glede na predhodno opravljen študij,
določi dodatne študijske obveznosti v obsegu do 60 kreditnih točk po ECTS.
NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni študij
KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA : Koper

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST:
- za slovenske drţavljane in tujce (iz EU):
Matematične znanosti
1. letnik
2. letnik
Koper

30

Število razpisanih mest za vpis v 2. letnik je omejeno s
številom razpisanih mest za 1. letnik v študijskem letu 2010/11
in ne več kot 30
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- za tujce (izven EU) in Slovence brez slovenskega drţavljanstva:
Matematične znanosti
1. letnik
2. letnik
Koper

10

Število razpisanih mest za vpis v 2. letnik je omejeno s
številom razpisanih mest za 1. letnik v študijskem letu 2010/11
in ne več kot 10

Spletna stran, na kateri so objavljene informacije o študijskem programu:
http://www.famnit.upr.si/sl/studij

**********
ŠTUDIJSKI PROGRAM: APLIKATIVNA KINEZIOLOGIJA
VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE
TRAJANJE ŠTUDIJA: 2 LETI, 120 KREDITNIH TOČK (ECTS)

VPISNI POGOJI:
Pogoj za vpis v 1. letnik je:
a) diploma na študijskem programu 1. stopnje s sorodnih strokovnih področij (šport,
zdravstvo); ali
b) diploma na dosedanjem visokošolskem strokovnem študijskem programu (program, sprejet
pred 11.6.2004) s sorodnih strokovnih področij (šport, zdravstvo); ali
c) diploma na študijskem programu, ki je po trajanju in obsegu enakovreden programu iz
točke a) ali b) z drugih strokovnih področij, če kandidat pred vpisom v študijski program
opravi dodatne študijske obveznosti, katerih vsebina in obseg sta odvisna od predhodno
končanega študijskega programa. Kandidatu se določijo največ trije predmeti iz nabora
predmetov dodiplomskega univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Aplikativna
kineziologija.
Individualne vloge za vpis kandidatov iz točke c) prvega odstavka obravnava pristojna komisija UP
FAMNIT. Kandidat opravi dodatne študijske obveznosti med študijem na 1. stopnji, v programih za
izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v študijski program.
V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno dodiplomskega študija
(pri povprečju se kot ena od študijskih obveznosti upošteva tudi zaključna naloga na dodiplomskem
študiju).
Pogoji za vpis v 2. letnik po merilih za prehode:
Kandidatu, ki je končal dosedanji univerzitetni študijski program (program, sprejet pred 11. 6. 2004)
s sorodnih strokovnih področij (šport, zdravstvo) ali štiriletni univerzitetni študijski program 1.
stopnje z omenjenih sorodnih strokovnih področij, se pri vpisu v študijski program prizna do 60
kreditnih točk (ECTS) ali neposredni vpis v 2. letnik študija po merilih za prehode.
Individualne vloge za vpis kandidatov po merilih za prehode obravnava pristojna komisija UP
FAMNIT, ki lahko kandidatu, glede na predhodno zaključen študijski program, določi dodatne
študijske obveznosti.
V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno dodiplomskega študija
(pri povprečju se kot ena od študijskih obveznosti upošteva tudi zaključna naloga na dodiplomskem
študiju) oziroma glede na povprečno oceno opravljenih študijskih obveznosti.
NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni in izredni študij
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KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper
ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST:

- za slovenske drţavljane in tujce (iz EU):
Aplikativna
1. letnik
1. letnik
2. letnik
2. letnik
kineziologija
redni
izredni
redni
izredni
Koper
30
15
Število razpisanih mest za vpis v 2. letnik je
omejeno s številom razpisanih mest za 1. letnik
v študijskem letu 2010/11 in ne več kot 15.
- za tujce (izven EU) in Slovence brez slovenskega drţavljanstva:
Aplikativna
1. letnik
1. letnik
2. letnik
2. letnik
kineziologija
redni
izredni
redni
izredni
Koper
10
5
Število razpisanih mest za vpis v 2. letnik je
omejeno s številom razpisanih mest za 1. letnik
v študijskem letu 2010/11 in ne več kot 5.
Spletna stran, na kateri so objavljene informacije o študijskem programu:
http://www.famnit.upr.si/sl/studij

**********
ŠTUDIJSKI PROGRAM: RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA
VRSTA PROGRAMA: DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 3. STOPNJE
TRAJANJE ŠTUDIJA: 3 LETA, 180 KREDITNIH TOČK (ECTS)

VPISNI POGOJI:
Pogoj za vpis v 1. letnik je:
a) diploma na študijskem programu 2. stopnje; ali
b) diploma na enovitem magistrskem programu, če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po
ECTS; ali
c) diploma na dosedanjem dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu (študijski
program, sprejet pred 11. 6. 2004) s področja računalništva in informatike, računalništva in
matematike, matematike ali elektrotehnike.
Zaradi uspešnosti pri študiju UP FAMNIT posebej priporoča predhodno izobrazbo s področja
računalništva in informatike, matematike ali elektrotehnike.
bodo imeli pri vpisu prednost kandidati s predhodno izobrazbo s področja
računalništva in informatike, računalništva in matematike, matematike ali elektrotehnike. Pri izbiri
kandidatov se upošteva uspeh pri študiju na 2. stopnji (povprečna ocena, ocena magistrskega dela)
in znanstvena odličnost.
V PRIMERU OMEJITVE VPISA

Pogoji za vpis v 2. letnik po merilih za prehode:
Kandidati, ki ţe imajo opravljen magisterij znanosti s področja računalništva in informatike,
matematike ali elektrotehnike, se lahko vpišejo neposredno v 2. letnik študija, vendar morajo
opraviti v semestru še pregledni izpit. Opravljajo ga namesto enega seminarja.
V PRIMERU OMEJITVE VPISA so smiselno upošteva kriterije za izbiro kandidatov za vpis v 1. letnik
doktorskega študija.

34

Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija UP FAMNIT, ki lahko
kandidatu, glede na predhodno opravljen študij, določi dodatne študijske obveznosti v obsegu do 60
kreditnih točk.
NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: izredni študij
KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA:

Koper

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST
- za slovenske drţavljane in tujce (iz EU):
Računalništvo in informatika

1. letnik

2. letnik

Koper

10

10

- za tujce (izven EU) in Slovence brez slovenskega drţavljanstva:
Računalništvo in informatika
1. letnik
2. letnik
Koper

5

5

Spletna stran, na kateri so objavljene informacije o študijskem programu:
http://www.famnit.upr.si/sl/studij

**********
ŠTUDIJSKI PROGRAM: M ATEMATIČNE ZNANOSTI
VRSTA PROGRAMA: DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 3. STOPNJE
TRAJANJE ŠTUDIJA: 3 LETA, 180 KREDITNIH TOČK (ECTS)

VPISNI POGOJI:
Pogoj za vpis v 1. letnik je:
a) diploma na študijskem programu 2. stopnje smeri matematike (oziroma drugega
strokovnega področja); ali
b) diploma na enovitem magistrskem programu, če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po
ECTS; ali
c) diploma na dosedanjem dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu (študijski
program, sprejet pred 11. 6. 2004) s področja matematike, računalništva in matematike,
fizike in drugih naravoslovnih ved.
V doktorski študijski program Matematične znanosti se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so opravili
matematiki soroden študijski program 2. stopnje (računalništvo ali fizika) ter drugi kandidati, ki so
končali študijski program 2. stopnje ter uspešno opravili diferencialni izpit iz analize in algebre.
Individualne vloge obravnava pristojna komisija UP FAMNIT.
V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izbiri kandidatov upošteva uspeh pri študiju na 2. stopnji
(povprečna ocena, ocena magistrskega dela).

Pogoji za vpis v 2. letnik po merilih za prehode:
Kandidati, ki so opravljali znanstveni magistrski študij matematike oziroma soroden znanstveni
magisterij se lahko vpišejo neposredno v 2. letnik študija. V primeru omejitve vpisa so smiselno
upošteva kriterije za izbiro kandidatov za vpis v 1. letnik doktorskega študija.
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Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija UP FAMNIT, ki lahko
kandidatu, glede na predhodno opravljen študij, določi dodatne študijske obveznosti.
NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: izredni študij
KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper
ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST
- za slovenske drţavljane in tujce (iz EU):
Matematične znanosti

1. letnik

2. letnik

Koper

8

8

- za tujce (izven EU) in Slovence brez slovenskega drţavljanstva:
Matematične znanosti
1. letnik
2. letnik
Koper

4

4

Spletna stran, na kateri so objavljene informacije o študijskem programu:
http://www.famnit.upr.si/sl/studij

**********
ŠTUDIJSKI PROGRAM: APLIKATIVNA KINEZIOLOGIJA
VRSTA PROGRAMA: DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 3. STOPNJE
TRAJANJE ŠTUDIJA: 3 LETA, 180 KREDITNIH TOČK (ECTS)

VPISNI POGOJI:
Pogoj za vpis v 1. letnik je:
a) diploma magistrskega študijskega programa 2. stopnje; ali
b) diploma dosedanjega dodiplomskega univerzitetnega študijskega programa (študijski programi,
sprejeti pred 11. 6. 2004) z ustreznega strokovnega področja (aplikativna kineziologija, šport,
medicina, zdravstvo) in izkazovanje vidnih uspehov pri raziskovalnem ali strokovnem delu, ki jih
je mogoče ovrednotiti s 60 kreditnimi točkami po ECTS; ali
c) diploma dosedanjega specialističnega študijskega programa (študijski programi, sprejeti pred
11. 6. 2004) po predhodno zaključenem dosedanjem visokošolskem strokovnem študijskem
programu (študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004). Kandidatu se določi, na predlog
koordinatorja študijskega programa, določi dodatne študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60
kreditnih točk; ali
d) diploma dosedanjega magistrskega oziroma specialističnega študijskega programa (študijski
programi, sprejeti pred 11. 6. 2004) po predhodno zaključenem dosedanjem univerzitetnem
študijskem programu (študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004). Kandidatu se prizna, na
predlog koordinatorja študijskega programa, študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih
točk; ali
e) diploma študijskega programa, ki izobraţujejo za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugega
enovitega magistrskega študijskega programa, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami.
V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov upošteva uspehu pri študiju in ustnem izbirnem
izpitu pred strokovno komisijo. Posamezni elementi za izbiro bodo vrednoteni po naslednjih
kriterijih:
uspeh pri študiju (povprečna ocena študija in ocena magistrskega ali diplomskega dela) – 50 %
teţe:
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magistrskih študijskih programov 2. stopnje,
dosedanjih univerzitetnih študijskih programov, sprejetih pred 11.6.2004,
dosedanji specialističnih študijskih programov (študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004),
če je predhodno zaključen dosedanji visokošolski strokovni študijski program (študijski
programi, sprejeti pred 11. 6. 2004);
dosedanjih magistrskih oziroma specialističnih študijskih programov (študijski programi,
sprejeti pred 11. 6. 2004), če je predhodno zaključen dosedanji univerzitetni študijski
program (študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004);
študijskih programov, ki izobraţujejo za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti
magistrski študijski programi, ki so ovrednoteni s 300 kreditnih točk po ECTS;
ocena doseţena na ustnem izbirnem izpitu (iz vsebin kineziologije, fiziologije, biomehanike in
kinezioloških metod raziskovanja) pred strokovno komisijo – 50% teţe.
Na predlog koordinatorja študijskega programa pristojna komisija UP FAMNIT odloči o primernosti
kandidata.
POGOJI ZA VPIS PO MERILIH ZA PREHODE V 2. IN 3. LETNIK:

Prehodi so mogoči na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu, Meril za prehode med študijskimi
programi in v skladu z drugimi predpisi, ki določajo predmetno področje. Splošno pravilo pri
prehodih je, da se upošteva doseţeno število kreditnih točk po ECTS na predhodnem študiju,
zahtevnost glede na kvalifikacijski okvir in vsebine, tako da se zagotovi kompetenčni profil
diplomanta.
Prehodi med programi so mogoči med sorodnimi podiplomskimi študijskimi programi Univerze na
Primorskem oz. drugih fakultet. Individualne vloge za prehod obravnava pristojna komisija UP
FAMNIT, ki lahko študentu, glede na njegov predhodni študij, določi diferencialne izpite.
NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: izredni študij
KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA:

Koper

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST
- za slovenske drţavljane in tujce (iz EU):
Aplikativna kineziologija
1. letnik

2. letnik

3. letnik

Koper

5

5

10

- za tujce (izven EU) in Slovence brez slovenskega drţavljanstva:
Aplikativna kineziologija
1. letnik
2. letnik
3. letnik
Koper

5

3

3

Spletna stran, na kateri so objavljene informacije o študijskem programu:
http://www.famnit.upr.si/sl/studij
**********
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PEDAGOŠKA FAKULTETA
Cankarjeva 5, 6000 Koper

ŠTUDIJSKI PROGRAM: INKLUZIVNA PEDAGOGIKA
VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE
TRAJANJE ŠTUDIJA: 2 LETI, 120 KREDITNIH TOČK (ECTS)

VPISNI POGOJI:
Pogoj za vpis v 1. letnik je:
a) diploma na študijskem programu 1. stopnje z ustreznega strokovnega področja
(edukacijske vede, predšolska vzgoja, razredni pouk, pedagogika, psihologija,
defektologija); ali
b) diploma na študijskem programu 1. stopnje z drugih strokovnih področij, če je kandidat pred
vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija in obsegajo 30
kreditnih točk iz predmetnih področij pedagogike, pedagoške psihologije, psihologije
osebnosti, specialne pedagogike in pedagoškega raziskovanja, kandidat pa jih je opravil
med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred
vpisom v magistrski študijski program 2. stopnje; izjemoma se kandidatu dovoli opravljanje
teh obveznosti po vpisu, vendar jih mora opraviti najkasneje do vpisa v 2. letnik
magistrskega študija – o tem glede na vlogo kandidata odloči Komisija za študentske
zadeve UP PEF; ali
c) diploma na dosedanjem visokošolskem strokovnem študijskem programu Predšolska
vzgoja (študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004); ali
d) diploma na drugem dosedanjem visokošolskem strokovnem ali univerzitetnem študijskem
programu, (sprejetem pred 11. 6. 2004), če je kandidat pred vpisom opravil študijske
obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija in obsegajo 30 kreditnih točk iz
predmetnih področij pedagogike, pedagoške psihologije, psihologije osebnosti, specialne
pedagogike in pedagoškega raziskovanja, kandidat pa jih je lahko opravil med študijem na
visokošolskem strokovnem ali univerzitetnem študijskem programu, v programih za
izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program 2.
stopnje; izjemoma se kandidatu dovoli opravljanje teh obveznosti po vpisu, vendar jih mora
opraviti najkasneje do vpisa v 2. letnik magistrskega študija – o tem glede na vlogo
kandidata odloči Komisija za študentske zadeve UP PEF.
Pogoj za vpis v 2. letnik po merilih za prehode je:
a) diploma na študijskem programu 2. stopnje iz sorodnih strokovnih področij: psihologija,
pedagogika, defektologija, razredni pouk, zgodnje učenje; ali
b) diploma na dosedanjem univerzitetnem študijskem programu (študijski program, sprejet
pred 11. 6. 2004) iz ustreznih strokovnih področij: razredni pouk, psihologija, pedagogika,
defektologija.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Če je potrebno,
Komisija za študentske zadeve UP PEF določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih
mora opraviti pred vpisom ob prehodu v nov program.
V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo imeli prednost kandidati, ki imajo višje ocene (povprečna ocena,
ocena diplomskega dela) pri študiju 1. stopnje/dosedanjem dodiplomskem študiju.
NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni in izredni študij
KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST:
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- za slovenske drţavljane in tujce (iz EU):
Inkluzivna
1.
1. letnik
2. letnik
pedagogika letnik
izredni
redni
redni
Koper
30
30
Število razpisanih vpisnih
mest je omejeno s številom
razpisanih mest za 1. letnik v
študijskem letu 2010/11 in ne
več kot 15 mest.

2. letnik
izredni
Število razpisanih vpisnih
mest je omejeno s številom
razpisanih mest za 1. letnik v
študijskem letu 2010/11 in ne
več kot 30 mest.

Posamezna izvedba izrednega študija se bo izvajala, če se bo vpisalo najmanj 20 kandidatov.
Izredni študij je prvenstveno namenjen zaposlenim študentom, zato bo potekal v prilagojeni obliki
(petek popoldan, sobota), in sicer celoten študij v treh študijskih letih.
Spletna stran, na kateri so objavljene informacije o študijskem programu:
http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/podiplomski_studij_2%20_stopnje/inkluzivna_pedagogika/

**********
ŠTUDIJSKI PROGRAM: ZGODNJE UČENJE
VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE
TRAJANJE ŠTUDIJA: 2 LETI, 120 KREDITNIH TOČK (ECTS)

VPISNI POGOJI:
Pogoj za vpis v 1. letnik:
a) diploma na študijskem programu 1. stopnje z ustreznih strokovnih področij (predšolska
vzgoja, razredni pouk, pedagogika, psihologija, defektologija, edukacijske vede); ali
b) diploma na študijskem programu 1. stopnje z drugih strokovnih področij, če je kandidat pred
vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija in obsegajo 30
kreditnih točk iz predmetnih področij slovenskega jezika, pedagogike, razvojne psihologije,
pedagoške psihologije in specialne pedagogike, kandidat jih lahko opravi med študijem na
prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v
magistrski študijski program 2. stopnje; izjemoma se kandidatu dovoli opravljanje teh
obveznosti po vpisu, vendar jih mora opraviti najkasneje do vpisa v 2. letnik magistrskega
študija – o tem glede na vlogo kandidata odloči Komisija za študentske zadeve UP PEF; ali
c) diploma visokošolskega strokovnega študijskega programa Predšolska vzgoja, sprejetega
pred 11. 6. 2004; ali
d) diploma na drugem visokošolskem strokovnem ali univerzitetnem študijskem programu
(študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004), če je kandidat pred vpisom opravil študijske
obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija in obsegajo 30 kreditnih točk iz
predmetnih področij slovenskega jezika, pedagogike, razvojne psihologije, pedagoške
psihologije in specialne pedagogike, kandidat pa jih je lahko opravil med študijem na prvi
stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski
študijski program 2. stopnje; izjemoma se kandidatu dovoli opravljanje teh obveznosti po
vpisu, vendar jih mora opraviti najkasneje do vpisa v 2. letnik magistrskega študija – o tem
glede na vlogo kandidata odloči Komisija za študentske zadeve UP PEF.
Pogoj za vpis v 2. letnik po merilih za prehode:
a) diploma na študijskem programu 2. stopnje iz sorodnih strokovnih področij: psihologija,
pedagogika, defektologija, razredni pouk, inkluzivna pedagogika; ali
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b) diploma na univerzitetnem študijskem programu (študijski program, sprejet pred 11. 6.
2004) iz ustreznih strokovnih področij (razredni pouk, psihologija, pedagogika,
defektologija).
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Če je potrebno,
Komisija za študentske zadeve UP PEF določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih
mora opraviti pred vpisom ob prehodu v nov program.
V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo imeli prednost kandidati, ki imajo višje ocene (povprečna ocena,
ocena diplomskega dela) pri študiju 1. stopnje/dosedanjem dodiplomskem študiju.
NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni in izredni študij
KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA:

Koper

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST
- za slovenske drţavljane in tujce (iz EU):
Zgodnje učenje 1. letnik 1. letnik
2. letnik
redni
izredni
redni
Koper
30
30
Število razpisanih vpisnih
mest je omejeno s številom
razpisanih mest za 1. letnik v
študijskem letu 2010/11 in ne
več kot 15 mest.

2. letnik
izredni
Število razpisanih vpisnih
mest je omejeno s številom
razpisanih mest za 1. letnik v
študijskem letu 2010/11 in ne
več kot 30 mest

Posamezna izvedba izrednega študija se bo izvajala, če se bo vpisalo najmanj 20 kandidatov.
Izredni študij je prvenstveno namenjen zaposlenim študentom, zato bo potekal v prilagojeni obliki
(petek popoldan, sobota), in sicer celoten študij v treh študijskih letih.
Spletna stran, na kateri so objavljene informacije o študijskem programu:
http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/podiplomski_studij_2%20_stopnje/zgodnje_ucenje/

**********
ŠTUDIJSKI PROGRAM: IZOBRAŢEVANJE ODRASLIH IN RAZVOJ KARIERE
VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE
TRAJANJE ŠTUDIJA: 2 LETI, 120 KREDITNIH TOČK (ECTS)

VPISNI POGOJI :
Pogoj za vpis v 1. letnik je:
a) diploma na študijskem programu 1. stopnje z ustreznega strokovnega področja
(edukacijske vede, predšolska vzgoja, razredni pouk, pedagogika, psihologija, sociologija in
management); ali
b) diploma na študijskem programu 1. stopnje z drugih strokovnih področij, če je kandidat pred
vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija in obsegajo 30
kreditnih točk iz predmetnih področij pedagogike, andragogike, psihologije, managementa
in druţboslovnega raziskovanja, kandidat jih lahko opravi med študijem na 1. stopnji, v
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski
program 2. stopnje; izjemoma se kandidatu dovoli opravljanje teh obveznosti po vpisu,
vendar jih mora opraviti najkasneje do vpisa v 2. letnik magistrskega študija – o tem glede
na vlogo kandidata odloči Komisija za študentske zadeve UP PEF; ali
c) diploma na dosedanjem visokošolskem strokovnem študijskem programu Predšolska
vzgoja (študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004); ali
40

d) diploma na drugem dosedanjem visokošolskem strokovnem ali univerzitetnem študijskem
programu, (študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004), če je kandidat pred vpisom opravil
študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija in obsegajo 30 kreditnih točk iz
predmetnih področij pedagogike, andragogike, psihologije, managementa in
druţboslovnega raziskovanja, kandidat jih lahko opravi med študijem na visokošolskem
strokovnem ali univerzitetnem študijskem programu, v programih za izpopolnjevanje ali z
opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program 2. stopnje; izjemoma se
kandidatu dovoli opravljanje teh obveznosti po vpisu, vendar jih mora opraviti najkasneje do
vpisa v 2. letnik magistrskega študija – o tem glede na vlogo kandidata odloči Komisija za
študentske zadeve UP PEF.
Pogoj za vpis v 2. letnik po merilih za prehode je:
a) diploma na študijskem programu 2. stopnje sorodnih strokovnih področij (edukacijske vede,
predšolska vzgoja, razredni pouk, pedagogika, psihologija, sociologija in management); ali
b) diploma na dosedanjem univerzitetnem študijskem programu (sprejet pred 11. 6. 2004) iz
ustreznih strokovnih področij (edukacijske vede, predšolska vzgoja, razredni pouk,
pedagogika, psihologija, sociologija in management).
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Če je potrebno,
Komisija za študentske zadeve UP PEF določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih
mora opraviti pred vpisom ob prehodu v nov program.
V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo imeli prednost pri vpisu kandidati z višjo povprečno oceno
zaključenega študija.
NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni in izredni študij

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST
- za slovenske drţavljane in tujce (iz EU):
Izobraţevanje 1. letnik 1. letnik
2. letnik
odraslih in
redni
izredni
Redni
razvoj kariere
Koper
30
30

2. letnik
Izredni
15

30

Posamezna izvedba izrednega študija se bo izvajala, če se bo vpisalo najmanj 20 kandidatov.
Izredni študij je prvenstveno namenjen zaposlenim študentom, zato bo potekal v prilagojeni obliki
(petek popoldan, sobota), in sicer celoten študij v treh študijskih letih.
Spletna stran, na kateri so objavljene informacije o študijskem programu: http://www.pef.upr.si/

**********
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ŠTUDIJSKI PROGRAM: EDUKACIJSKE VEDE
VRSTA PROGRAMA: DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 3. STOPNJE
TRAJANJE ŠTUDIJA: 3 LETA, 180 KREDITNIH TOČK (ECTS)

VPISNI POGOJI:
Pogoj za vpis v 1. letnik je:
a) diploma na študijskem programu 2. stopnje, ali
b) diploma na dosedanjem univerzitetnem študijskem programu (študijski program, sprejet pred
11. 6. 2004), ali
c) diploma na študijskem programu iz četrtega odstavka 36. člena Zakona o visokem šolstvu
(enovit magistrski študijski program), če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami.
V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva povprečna ocena izpitov na
predhodnem študiju (60 %) in ocena zaključnega dela na predhodnem študiju (40 %).
Pogoj za vpis v 2. letnik po merilih za prehode je:
a) diploma na magistrskem študijskem programu (program za pridobitev magisterija znanosti,
sprejet pred 11. 6. 2004) na področju druţboslovnih in humanističnih ved; kandidatu se v
okviru doktorskega programa priznajo opravljene študijske obveznosti v obsegu 60
kreditnih točk (ECTS); ali
b) diploma na magistrskem študijskem programu (študijski program za pridobitev magisterija
znanosti, sprejet pred 11. 6. 2004) na drugih področjih; kandidatu se v okviru doktorskega
programa priznajo opravljene študijske obveznosti v obsegu do 60 kreditnih točk (ECTS),
vendar mora v času študija opraviti obvezni predmet 1. letnika z naslovom Sodobna
spoznanja edukacijskih ved; ali
c) kandidati, ki imajo na magistrskem študijskem programu (študijski program za pridobitev
magisterija znanosti, sprejet pred 11. 6. 2004) na področju druţboslovnih in humanističnih
ved opravljene vse obveznosti razen magistrskega dela; kandidatu se v okviru doktorskega
programa priznajo opravljene študijske obveznosti v obsegu do 60 kreditnih točk (ECTS).
O priznanih opravljenih študijskih obveznostih oziroma natančnem obsegu v kreditnih točkah pod
drugo in tretjo alinejo odloči Komisija za študentske zadeve Senata UP PEF na podlagi
dokumentacije, ki jo kandidat predloţi ob prijavi za vpis.

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: izredni študij
KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST
- za slovenske drţavljane in tujce (iz EU):
Edukacijske vede
1. letnik
2. letnik
Koper

10

5

Če bo za posamezno izvedbo vpisanih manj kot 5 kandidatov, bo študij za to izvedbo potekal v
prilagojeni obliki.
Spletna stran, na kateri so objavljene informacije o študijskem programu:
http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/podiplomski_studij_3%20_stopnje/edukacijske_vede/

**********
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ŠTUDIJSKI PROGRAM: ZGODNJE UČENJE
VRSTA PROGRAMA: DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 3. STOPNJE
TRAJANJE ŠTUDIJA: 3 LETA, 180 KREDITNIH TOČK (ECTS)

VPISNI POGOJI:
Pogoj za vpis v 1. letnik je:
a) diploma na študijskem programu 2. stopnje, ali
b) diploma na dosedanjem univerzitetnem študijskem programu (študijski program, sprejet
pred 11. 6. 2004), ali
c) diploma na študijskem programu iz četrtega odstavka 36. člena Zakona o visokem šolstvu,
če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami.
V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva povprečna ocena izpitov na
predhodnem študiju (60 %) in ocena zaključnega dela na predhodnem študiju (40 %).
Pogoj za vpis v 2. letnik po merilih za prehode je:
a) diploma na magistrskem študijskem programu (študijski program za pridobitev magisterija
znanosti, sprejet pred 11. 6. 2004) na področju druţboslovnih in humanističnih ved;
kandidatu se v okviru doktorskega programa priznajo opravljene študijske obveznosti v
obsegu 60 kreditnih točk (ECTS); ali
b) diploma na magistrskem študijskem programu (študijski program za pridobitev magisterija
znanosti, sprejet pred 11. 6. 2004) na drugih področjih; kandidatu se v okviru doktorskega
programa priznajo opravljene študijske obveznosti v obsegu do 60 kreditnih točk (ECTS),
vendar mora v času študija opraviti obvezni predmet 1. letnika z naslovom Sodobni
koncepti zgodnjega učenja in poučevanja; ali
c) kandidati, ki imajo na magistrskem študijskem programu (program za pridobitev magisterija
znanosti, sprejet pred 11. 6. 2004) na področju druţboslovnih in humanističnih ved
opravljene vse obveznosti razen magistrskega dela; kandidatu se v okviru doktorskega
programa priznajo opravljene študijske obveznosti v obsegu do 60 kreditnih točk (ECTS).
O priznanih opravljenih študijskih obveznostih oziroma natančnem obsegu v kreditnih točkah pod
točko b) in c) odloči Komisija za študentske zadeve Senata UP PEF na podlagi dokumentacije, ki jo
kandidat predloţi ob prijavi za vpis.
NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: izredni študij
KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA:

Koper

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST:
za slovenske drţavljane in tujce (iz EU):
1. letnik
Zgodnje učenje
Koper

10

2. letnik
10

Če bo za posamezno izvedbo vpisanih manj kot 5 kandidatov, bo študij za to izvedbo potekal v
prilagojeni obliki.
Spletna stran, na kateri so objavljene informacije o študijskem programu:
http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/podiplomski_studij_3%20_stopnje/zgodnje_ucenje/
**********
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FAKULTETA ZA TURISTIČNE ŠTUDIJE - TURISTICA
Obala 11a, 6320 Portoroţ

ŠTUDIJSKI PROGRAM: TURIZEM
VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE
TRAJANJE ŠTUDIJA: 2 LETI, 120 KREDITNIH TOČK (ECTS)

VPISNI POGOJI:
Pogoj za vpis v 1. letnik je:
a) diploma na študijskem programu 1. stopnje z naslednjih študijskih področij: turizem, osebne
storitve, druţbene vede, poslovne in organizacijske vede, pravo, humanistične vede,
novinarstvo in informiranje, zdravstvo, socialno delo, transportne storitve, varstvo okolja; ali
b) diploma na študijskem programu 1. stopnje z drugih študijskih področij, če je kandidat pred
vpisom opravil izpite iz predmetov: Uvod v turizem (5 kreditnih točk) in Upravljanje
poslovnih sistemov (5 kreditnih točk).
Pogoj za vpis v 2. letnik po merilih za prehode: neposredno v 2. letnik se lahko vpiše diplomant
štiriletnih dodiplomskih študijskih programov, ki ima:
a) diplomo na smeri Turizem, ki je kumulativno zbral 240 kreditnih točk (ECTS),
b) v Poslovno organizacijsko smer: diplomo ekonomsko-poslovne in organizacijske usmeritve.
Med študijem študent opravi še dodatne študijske obveznosti iz naslednjih predmetov:
Prostorski učinki turizma, Druţbene in individualne dimenzije turizma, Strategije v turizmu
ter Metodologija in raziskovanje v turizmu;
c) v Druţbeno prostorsko smer: diplomo druţboslovnih in humanističnih usmeritev ter
naravoslovnih in tehničnih usmeritev. Med študijem študent opravi še naslednje dodatne
študijske obveznosti: Ekonomika turizma, Organizacija in upravljanje turističnih struktur,
Destinacijski management ter Metodologija in raziskovanje v turizmu.
V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno dodiplomskega študija
(70% moţnih točk) in oceno diplomskega dela (30% moţnih točk). V primeru, da dodiplomski
študijski program, ki ga je opravil kandidat, ni imel diplomskega dela (naloge) ali zaključnega
projekta, se v primeru omejitve vpisa kandidatu upošteva povprečna ocena študija za vse moţne
točke.
NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni in izredni študij
ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST IN KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA:
- za slovenske drţavljane in tujce (iz EU):
Turizem
1. letnik
1. letnik
redni
izredni
Portoroţ
50
-

Ljubljana

-

2. letnik
redni
število razpisanih vpisnih mest je omejeno s
številom vpisnih mest v 1. letnik v študijskem
letu 2010/2011 in ne več kot 15
-

50

- za tujce (izven EU) in Slovence brez slovenskega drţavljanstva:
Turizem
Portoroţ
Ljubljana

1. letnik
redni
5
-

1. letnik
izredni
15

2. letnik
redni
2
-

Študijski program se bo izvajal, v kolikor se bo vpisalo najmanj 25 kandidatov.
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Spletna stran, na kateri so objavljene informacije o študijskem programu:
http://www.turistica.si/indexSI.php?l1=2&l2=2&vsb=V_PODIPLOMSKI

**********

*ŠTUDIJSKI PROGRAM: DEDIŠČINSKI TURIZEM
*Študijski program izvajata skupaj UP Fakulteta za turistične študije Turistica in UP Fakulteta za
humanistične študije.
VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE
TRAJANJE ŠTUDIJA: 2 LETI, 120 KREDITNIH TOČK (ECTS)

VPISNI POGOJI:
Pogoj za vpis v 1. letnik je:
a) diploma na študijskem programu 1. stopnje z naslednjih študijskih področij: turizem,
humanistika in druţboslovje, naravoslovje; ali
b) diploma na študijskem programu 1. stopnje z drugih študijskih področij, če je kandidat pred
vpisom opravil dodatne študijske obveznosti iz vsebin, ki so bistvene za nadaljevanje
študija (osnove humanistike ali druţboslovja ali turizma ali naravoslovja) v obsegu najmanj
10 kreditnih točk po ECTS in največ 60 kreditnih točk (ECTS); ali
c) število in nabor dodatnih študijskih obveznosti se kandidatom iz točke b) določi glede na
smer predhodnega študija; o številu in vsebini obveznosti odločata pristojni komisiji UP FHŠ
in UP FTŠ Turistice.
Dodatne študijske obveznosti (diferencialne izpite) opredeljene pod točko b) morajo kandidati za
vpis opraviti pred vpisom v študijski program, pri čemer se lahko omenjene obveznosti opravljajo
kot izbirni predmeti v okviru študija prve stopnje, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem
izpitov pred vpisom v magistrski študijski program. Število dodatnih študijskih obveznosti se lahko
ustrezno spremeni v primeru, da se študentu na njegovo prošnjo priznajo določeni izpiti, opravljeni
po predhodnem študiju, kot opravljene obveznosti.
V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno dodiplomskega študija
(70% moţnih točk) in oceno diplomskega dela (30% moţnih točk).
V primeru, da dodiplomski program ni imel diplomskega dela (naloge) ali zaključnega projekta se
kandidatu upošteva samo povprečna ocena dodiplomskega študija (100% moţnih točk).
Pogoj za vpis v 2. letnik po merilih za prehode je:
a) diploma na študijskem programu 1. stopnje v obsegu 240 kreditnih točk (ECTS),
b) diploma na štiriletnem dodiplomskem študijskem programu (sprejet pred 11. 6. 2004);
c) diploma na specialističnem študijskem programu.
V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izboru kandidatov uporabljajo merila za vpis v 1. letnik.
NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni in izredni študij
ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST IN KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA:
- za slovenske drţavljane in tujce (iz EU):
Dediščinski
1. letnik
1. letnik
turizem
redni
izredni
Portoroţ
30
25

2. letnik
redni
število razpisanih vpisnih mest je omejeno s
številom vpisnih mest v 1. letnik v študijskem
letu 2010/2011 in ne več kot 15
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- za tujce (izven EU) in Slovence brez slovenskega drţavljanstva:
Dediščinski turizem
Portoroţ

1. letnik
redni
3

1. letnik
izredni
3

2. letnik
redni
2

Študijski program se bo izvajal, v kolikor se bo vpisalo najmanj 25 kandidatov.
Spletna stran, na kateri so objavljene informacije o študijskem programu:
http://www.turistica.si/indexSI.php?l1=2&l2=2&vsb=V_PODIPLOMSKI

**********
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VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO
Polje 42, 6310 Izola
SPLOŠNO POJASNILO GLEDE OPRAVLJANJA DODATNIH OBVEZNOSTI (DIFERENCIALNIH IZPITOV) PRED VPISOM
V PROGRAM: Kandidate, ki morajo za izpolnitev pogojev za vpis v študijski program opraviti dodatne
obveznosti (diferencialne izpite) opozarjamo, da bo v primeru omejitve vpisa v prvem prijavnem
roku razvrstitev kandidatov opravljena med kandidati, ki bodo na dan 9. 9. 2011 izpolnjevali vpisne
pogoje. UP VŠZI bo med 5. in 9. septembrom 2011 zagotovila izvedbo enega izpitnega roka za
vsak diferencialni predmet.
ŠTUDIJSKI PROGRAM: ZDRAVSTVENA NEGA
VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE
TRAJANJE ŠTUDIJA: 2 LETI, 120 KREDITNIH TOČK (ECTS)

VPISNI POGOJI:
Pogoji za vpis v 1. letnik:
a) diploma na študijskem programu 1. stopnje v obsegu najmanj 180 kreditnih točk po ECTS s
področja zdravstvene nege ali diploma visokošolskega strokovnega študijskega programa
(študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004) s področja zdravstvene nege; ali
b) diploma na študijskem programu 1. stopnje z drugih strokovnih področij in 10 let ustreznih
delovnih izkušenj na področju zdravstvene nege. Ti kandidati morajo pred vpisom opraviti
dodatne obveznosti (diferencialne izpite), ki so bistvene za vpis v študijski program
Zdravstvena nega. Dodatne obveznosti v obsegu do 60 kreditnih točk določi Komisija za
študijske in študentske zadeve UP Visoke šole za zdravstvo Izola, na podlagi individualne
prošnje kandidata. Omenjena komisija preveri tudi ustreznost delovnih izkušenj kandidata
za vpis.
V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izbiri kandidatov upoštevajo naslednji kriteriji:
- za kandidate pod točko a) povprečna ocena predhodnega študija – doseţena ocena pri
diplomi 40%, povprečna ocena študija 60%;
- za kandidate pod točko b) povprečna ocena opravljenih dodatnih obveznosti (diferencialnih
izpitov) za vpis v študijski program.
NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni
KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Izola
ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST:
- za slovenske drţavljane in tujce (iz EU):
Zdravstvena nega
1. letnik
Izola

30

- za slovenske drţavljane in tujce (iz EU):
Zdravstvena nega
1. letnik
Izola

3

Spletna stran, na kateri so objavljene informacije o študijskem programu:
http://www.vszi.upr.si/index.php?catid=173&lang=slo

**********
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Univerza na Primorskem Visoka šola za zdravstvo pogojno razpisuje naslednji študijski
program 2. stopnje, ki je še v postopku akreditacije na Nacionalni agenciji RS za kakovost v
visokem šolstvu in še ni vpisan v razvid visokošolskih zavodov. Študijski program se bo
razpisal in izvajal le v primeru, da bo akreditiran in vpisan v razvid visokošolskih zavodov do
začetka prijavnega postopka (rok je naveden v poglavju IV. Postopki in roki za prijavo in
vpis).
ŠTUDIJSKI PROGRAM: DIETETIKA
VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE
TRAJANJE ŠTUDIJA: 2 LETI, 120 KREDITNIH TOČK (ECTS)

VPISNI POGOJI:
Pogoji za vpis v 1. letnik:
a) diploma na visokošolskem študijskem programu 1. stopnje v obsegu najmanj 180 kreditnih
točk (ECTS): Prehransko svetovanje – dietetika ali z njim primerljiv dodiplomski študijski
program v tujini v obsegu najmanj 180 ECTS; ali
b) diploma na univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje v obsegu najmanj 180 kreditnih
točk (ECTS): Ţivilstvo in prehrana ali z njim primerljiv študijski program v tujini v obsegu
najmanj 180 kreditnih točk (ECTS); ali
c) diploma na študijskem programu 1. stopnje v obsegu najmanj 180 kreditnih točk (ECTS) ali
visokošolskem strokovnem študijskem programu (študijski program, sprejet pred 11. 6.
2004) s področij ved o ţivi naravi, katerih kurikulum obsega področja: kemije, biokemije,
fizike ali biofizike in mikrobiologije.
V primeru vpisa po tej točki sta obvezna izbirna predmeta v okviru študija Predelava ţivil in
tehnologija predelave ţivil v obsegu 6 kreditnih točk ter Prehrana in dietetika v obsegu 6
kreditnih točk; ali
d) diploma na študijskem programu 1. stopnje v obsegu najmanj 180 kreditnih točk (ECTS) ali
visokošolskem strokovnem študijskem programu (študijski program, sprejet pred 11. 6.
2004) s področja zdravstva.
V primeru vpisa po tej točki sta obvezna izbirna predmeta v okviru študija Predelava ţivil in
tehnologija predelave ţivil v obsegu 6 kreditnih točk ter Prehrana in dietetika v obsegu 6
kreditnih točk; ali
e) diploma na naslednjih univerzitetnih študijskih programih, sprejetih pred 11. 6. 2004:
(1) Ţivilstvo, Mikrobiologija in Biologija na Univerzi v Ljubljani Biotehniški fakulteti,
(2) Farmacija na Univerzi v Ljubljani Fakulteti za farmacijo,
(3) Kemija na Univerzi v Ljubljani Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo ter
(4) dvopredmetni študij Gospodinjstvo na Univerzi v Ljubljani Pedagoški fakulteti,
V primeru vpisa po tej točki se študentom prizna 30 kreditnih točk, to je: izbirne vsebine v
obsegu 24 kreditnih točk in predmet Raziskovanje v dietetiki (6 kreditnih točk).
V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izbiri kandidatov upoštevajo naslednji kriteriji:
- povprečna ocena predhodnega študija – doseţena ocena pri diplomi 40%, povprečna
ocena študija 60%;
NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni
KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Izola

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST:
- za slovenske drţavljane in tujce (iz EU):
Dietetika
1. letnik
redni
Izola
30
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- za slovenske drţavljane in tujce (iz EU):
Dietetika
1. letnik
redni
Izola
3
Spletna stran, na kateri so objavljene informacije o študijskem programu: http://www.vszi.upr.si/

**********
II. Informacije za kandidate, ki so zaključili študij v tujini
V podiplomske študijske programe (magistrski študijski programi 2. stopnje in doktorski študijski
programi 3. stopnje) se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so zaključili primerljiv študij v tujini in jim je
bila, skladno z Zakonom o priznavanju in vrednotenju izobraţevanja, v postopku priznavanja tujega
izobraţevanja priznana pravica do nadaljevanja študija v posameznem študijskem programu.
Za priznavanje izobraţevanja mora kandidat zaprositi pred vpisom v študijski program. Vlogo za
priznavanje vloţi na članici, na kateri ţeli nadaljevati študij.
Podrobnejše informacije o postopku priznavanja so dostopne na spletni strani UP, na naslovu:
http://www.upr.si/sl/Izobrazevanje/PriznavanjeTujegaIzobrazevanja/.

III. Dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev
Skupaj s prijavo posredujejo kandidati tudi dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev. Zaradi
preglednosti zahtevano dokumentacijo navajamo po članicah UP:
Fakulteta za humanistične študije (UP FHŠ)
Za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje morajo kandidati predloţiti:
- overjeno fotokopijo potrdila o zaključku študija,
- originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna povprečna ocena na
predhodnem študiju,
- doseţke v znanstvenem in strokovnem delu,
- kratek ţivljenjepis.
Za vpis v magistrske študijske programe 2. stopnje, sprejete po 11. 6. 2004, morajo kandidati
predloţiti:
- overjeno fotokopijo potrdila o zaključku študija,
- originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna povprečna ocena na
predhodnem študiju.

Fakulteta za management (UP FM)
Za vpis v magistrske študijske programe 2. stopnje morajo kandidati predloţiti:
- originalno ali overjeno fotokopijo diplome,
- originalno ali overjeno fotokopijo potrdila o opravljenih izpitih, kjer naj bo razvidna povprečna
ocena študija.
Diplomantom UP Fakultete za management Koper ni potrebno prilagati diplome in potrdila o
opravljenih izpitih.
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Kandidati za vpis v magistrski študijski program 2. stopnje Upravljanje trajnostnega razvoja morajo
predloţiti:
- originalno ali overjeno fotokopijo diplome,
- originalno ali overjeno fotokopijo potrdila o opravljenih izpitih, kjer naj bo razvidna povprečna
ocena študija.
Diplomantom UP Fakultete za management Koper, UP Fakultete za humanistične študije Koper in
UP Visoke šole za zdravstvo Izola ni potrebno prilagati diplome in potrdila o opravljenih izpitih
PREMOSTITVENI PROGRAM PRED VPISOM V PROGRAM:
Kandidate, ki morajo za izpolnitev pogojev za vpis v študijski program opraviti premostitveni
program (dodatne študijske obveznosti) opozarjamo, da bo v primeru omejitve vpisa v prvem
prijavnem roku razvrstitev kandidatov opravljena med kandidati, ki bodo na dan roka za prijavo
izpolnjevali vpisne pogoje.
MOŢNOSTI ZA UVELJAVLJANJE ZNANJ IN SPRETNOSTI, PRIDOBLJENIH PRED VPISOM V PROGRAM:
Kandidati, ki nameravajo uveljavljati znanja iz predmetov premostitvenega programa za namen
izpolnjevanja pogojev za vpis (predmete premostitvenega programa), naslovijo vlogo na Komisijo
za priznavanje znanja in spretnosti UP FM do 31. 8. 2011. Vlogi priloţijo ustrezno dokumentacijo.
Več informacij o moţnosti uveljavljanja znanj in spretnosti dobijo kandidati na naslovu
http://www.fm-kp.si/si/priznavanje_znanj_in_spretnosti.html

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT)
Za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje morajo kandidati predloţiti:
- overjeno fotokopijo diplome o zaključenem študiju 2. stopnje,
- original potrdila o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna povprečna ocena predhodnega
študija,
- dokazilo o doseţkih v raziskovalnem in/ali razvojno-raziskovalnem delu.
Za vpis v magistrske študijske programe 2. stopnje morajo kandidati predloţiti:
- overjeno fotokopijo diplome o zaključenem študiju 1. stopnje,
- original potrdila o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna povprečna ocena predhodnega
študija.
Pedagoška fakulteta (UP PEF)
Za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje morajo kandidati predloţiti:
- overjeno fotokopijo javne listine o zaključenem predhodnem študiju,
- originalno potrdilo ali overjeno fotokopijo potrdila o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna
povprečna ocena izpitov in ocena zaključnega dela na predhodnem študiju,
- dokazila o razvojno raziskovalnem delu in
- kratek ţivljenjepis.
Za vpis v magistrske študijske programe 2. stopnje morajo kandidati predloţiti:
- overjeno fotokopijo diplome,
- originalno ali overjeno fotokopijo potrdila o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna povprečna
ocena na dodiplomskem študiju in oceno diplome.
Fakulteta za turistične študije – Turistica (UP FTŠ TURISTICA)
Za vpis v magistrski študijski program 2. stopnje Turizem morajo kandidati priloţiti:
- overjeno fotokopijo diplome o zaključenem dodiplomskem študiju,
- original potrdila o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna tudi povprečna ocena
dodiplomskega študija in ocena diplomskega dela.
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Diplomantom UP FTŠ Turistice ni potrebno prilagati potrdila o opravljenih izpitih in overjene
fotokopije diplome.
Za vpis v magistrski študijski program 2. stopnje Dediščinski turizem morajo kandidati priloţiti:
- overjeno fotokopijo diplome o zaključenem dodiplomskem študiju,
- original potrdila o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna tudi povprečna ocena
dodiplomskega študija in ocena diplomskega dela.
Diplomantom UP FTŠ Turistice ni potrebno prilagati potrdila o opravljenih izpitih in overjene
fotokopije diplome.
Visoka šola za zdravstvo (UP VŠZI)
Za vpis v magistrski študijski program 2. stopnje Zdravstvena nega morajo kandidati priloţiti:
- overjeno fotokopijo diplome študijskega programa 1. stopnje,
- original potrdilo o opravljenih izpitih v študijskem programu 1. stopnje, iz katerega je razvidna
povprečna ocena študija in ocena diplome,
- dokazilo o ustreznih delovnih izkušnjah.
Za vpis v magistrski študijski program 2. stopnje Dietetika (v primeru, da bo pravočasno akreditiran
in vpisan v razvid visokošolskih zavodov) morajo kandidati priloţiti:
- overjeno fotokopijo diplome študijskega programa 1. stopnje oziroma dodiplomskega študija,
- original potrdilo o opravljenih izpitih v študijskem programu 1. stopnje oziroma dodiplomskega
študija, iz katerega je razvidna povprečna ocena študija in ocena diplome,

IV. Postopki in roki za prijavo in vpis
Kandidati se za vpis v podiplomski študij prijavijo s prijavnim obrazcem. Ta bo, skupaj s
podrobnejšimi navodili, objavljen na spletnih straneh članic UP najkasneje 9. 6. 2011. Prijavni
obrazci niso enotni na ravni univerze, zato morajo kandidati poiskati prijavni obrazec na spletni
strani članice UP, ki izvaja študijski program.
Ustrezno izpolnjen prijavni obrazec in dokazila posreduje kandidat na naslov članice UP. Na
ovojnico poleg naslova pripiše še »Prijava za vpis v podiplomski študij 2011/2012«.
Rok za prijavo
Za vpis v podiplomske študijske programe UP se kandidati prijavijo do 9. septembra 2011.
Za vpis v magistrske študijske programe 2. stopnje UP, ki so pogojno razpisani, se kandidati
prijavijo od 1. julija 2011 do 9. septembra 2011, razen če ni za posamezen študijski program
določeno drugače.
Rok za oddajo prijav za vpis na pogojno razpisan študijski program 2. stopnje UP VŠZI Dietetika je
od 1. avgusta 2011 do 9. septembra 2011.
Rok za oddajo prijav za vpis na pogojno razpisana študijska programa 2. stopnje UP
FHŠ Italijanistika pedagoški študij in Uprizoritvene študije in kreativno pisanje je od 15. julija
2011 do 9. septembra 2011.
Rok za oddajo prijav za vpis na pogojno razpisane študijske programe 2. stopnje UP
FHŠ Geografija dvopredmetni pedagoški študij, Slovenistika enopredmetni pedagoški študij,
Slovenistika dvopredmetni pedagoški študij in Zgodovina dvopredmetni pedagoški študij je
od 1. septembra 2011 do 9. septembra 2011.
Do tega datuma morajo kandidati na naslov članice posredovati prijave z vsemi zahtevanimi
dokazili o izpolnjevanju pogojev za vpis.
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Če bodo po zaključenem prvem prijavnem roku še prosta vpisna mesta na posameznih študijskih
programih, bo moţna prijava tudi po preteku prvega prijavnega roka.
Članice Univerze na Primorskem bodo prosta vpisna mesta objavile na svojih spletnih straneh.
Sklep o rezultatu izbirnega postopka
Vsi prijavljeni kandidati bodo po zaključenem izbirnem postopku prejeli sklep o rezultatu izbirnega
postopka.

Vpis v študijski program
Vpis v študijske programe bo potekal na članicah, ki posamezni podiplomski študijski program
izvajajo, najkasneje do 30. septembra 2011, iz upravičenih razlogov, o katerih odloči pristojni organ
visokošolskega zavoda, pa najpozneje do 30. oktobra 2011.
Sprejeti kandidati bodo prejeli vabila k vpisu ter natančnejša navodila o postopku in točnih terminih
vpisa, morebitnem plačilu šolnine ter druge pomembne informacije glede vpisa in študija.
V. Šolnina
Šolnina in prispevki za študij za študijsko leto 2011/2012 bodo določeni v Ceniku UP, ki ga bo
Upravni odbor UP sprejel predvidoma v juniju 2011. Cenik UP bo objavljen na spletni strani UP, na
naslovu http://www.upr.si/sl/Izobrazevanje/Solnine/.
VI. Dodatne informacije
Podrobnejše informacije o podiplomskih študijskih programih ter prijavi in vpisu bodo predstavljene
na informativnih dnevih za podiplomski študij in na spletnih straneh članic UP. Po en informativni
dan bo na vsaki članici organiziran prvi teden v juniju, dodatni informativni dnevi pa bodo
predvidoma v juliju in septembru (termini bodo objavljeni na spletnih straneh članic UP).
Članica UP

Telefon
(referat za študente)
05 663 77 52

E-naslov

Spletna stran

referat.podiplomski@fhs.upr.si

www.fhs.upr.si

UP FM

05 610 20 03
05 610 20 20
05 610 20 26
05 610 20 27

referat@fm.upr.si

www.fm.upr.si

UP FAMNIT

05 611 75 75

referat@famnit.upr.si

www.famnit.upr.si

UP PEF

05 663 12 71

referat@pef.upr.si

www.pef.upr.si

UP FTŠ Turistica

05 61 770 26
05 61 770 27
05 61 770 28

referat@turistica.si

www.turistica.upr.si

UP VŠZI

05 66 264 60

info@vszi.upr.si

www.vszi.upr.si

UP FHŠ

Odgovorna oseba:
prof. dr. Rado Bohinc l. r.,
rektor Univerze na Primorskem
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