
SKUPNI UVODNI DEL  
 

RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM 
V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE  

 
V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 

 
 

PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI ZA ODDAJO PRIJAVE  

 
Kandidat za vpis v magistrske študijske programe Univerze na Primorskem (UP) lahko odda 

največ tri (3) prijave, pri čemer se za prijavo šteje vsaka zaključena oddaja elektronske vloge v 

spletnem portalu eVŠ. V primeru poskusa četrte in vsake nadaljnje prijave bo sistem kandidata na to 

opozoril in prijava ne bo mogoča.  

 

Prijavo za vpis (v 1. letnik, v višji letnik ali za vzporedni študij) kandidat odda preko elektronske 

vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/. Prijavi se z uporabniškim 

imenom in geslom ali s kvalificiranim digitalnim potrdilom. 

 

Navodila za izpolnjevanje prijave v eVŠ so objavljena na spletni strani: 

http://portal.evs.gov.si/navodila-za-ii.-in-iii.-stopnjo. 

 

Dokazila, ki jih mora kandidat priložiti k prijavi za vpis, so navedena v razpisu za vpis v posamezni 

študijski program. 

 

* * * * * * 

Kandidat, ki se prijavlja na razpisana vpisna mesta za vpis v posamezni magistrski študijski program 

2. stopnje (za slovenske državljane in tujce (iz EU) in za Slovence brez slovenskega državljanstva in 

tujce (izven EU)), ki ga izvaja članica UP, odda elektronsko prijavo prek spletnega portala eVŠ 

http://portal.evs.gov.si/prijava/ od 10. aprila 2017 do vključno 1. septembra 2017.  

 

1.)  

Če se kandidat prijavlja z uporabniškim imenom in geslom, mora izpolniti in oddati elektronsko 

prijavo v eVŠ do vključno 1. septembra 2017, nato prijavo natisniti, podpisati in jo skupaj z 

zahtevanimi dokazili (prilogami) priporočeno poslati po pošti (ali osebno dostaviti) na naslov 

fakultete (članice UP)  do vključno 2. septembra 2017.  

 

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do vključno 1. 

septembra 2017, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnji oddani prijavi v eVŠ,  ter 

podpisana in priporočeno poslana na naslov fakultete (članice UP) do vključno 2. septembra 

2017. Na ovojnico poleg naslova fakultete kandidat pripiše »Prijava za vpis v podiplomski študij 

2017/2018«. 

 

2.)  

Če se kandidat prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjene prijave po pošti ne pošilja, 

temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do vključno 1. septembra 2017. 

 

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v 

eVŠ do vključno 1. septembra 2017. Kandidat mora priporočeno po pošti na naslov fakultete 

(članice UP) poslati tiste priloge k prijavi, ki jih je v prijavi označil, da jih bo poslal po pošti (na prilogi 

mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis), in sicer do vključno 2. septembra 2017. Na 

ovojnico poleg naslova fakultete kandidat pripiše »Prijava za vpis v podiplomski študij 2017/2018«. 

http://portal.evs.gov.si/prijava/
http://portal.evs.gov.si/navodila-za-ii.-in-iii.-stopnjo
http://portal.evs.gov.si/prijava/


 

* * * * * * 

V primeru, da bodo na posameznih magistrskih študijskih programih po preteku prvega 

prijavnega ostala prosta vpisna mesta, lahko fakultete (članice UP) razpišejo DRUGI PRIJAVNI 

ROK, ki bo potekal od 14. septembra 2017 do vključno 20. septembra 2017. Informacija o tem in 

razpoložljiva vpisna mesta za drugi prijavni rok bodo objavljena na spletnih straneh fakultet v začetku 

meseca septembra.  

 

1.)  

Če se kandidat prijavlja z uporabniškim imenom in geslom, mora izpolniti in oddati elektronsko 

prijavo v eVŠ do vključno 20. septembra 2017, nato prijavo natisniti, podpisati in jo skupaj z 

zahtevanimi dokazili (prilogami) priporočeno poslati po pošti (ali osebno dostaviti) na naslov fakultete 

(članice UP) do vključno 21. septembra 2017.  

 

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do vključno 20. 

septembra 2017, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnji oddani prijavi v eVŠ, ter 

podpisana in priporočeno poslana na naslov fakultete (članice UP) do vključno 21. septembra 

2017. Na ovojnico poleg naslova fakultete kandidat pripiše »Prijava za vpis v podiplomski študij 

2017/2018«. 

 

2.)  

Če se kandidat prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjene prijave po pošti ne pošilja, 

temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do vključno 20. septembra 2017.  

 

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v 

eVŠ do vključno 20. septembra 2017. Kandidat pa mora priporočeno po pošti na naslov fakultete 

poslati tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo poslal po pošti (na prilogi mora biti 

naveden sklic na številko prijave za vpis) do vključno 21. septembra 2017. Na ovojnico poleg 

naslova fakultete kandidat pripiše »Prijava za vpis v podiplomski študij 2017/2018«. 

 

POMEMBNO!! 

PRIJAVA ZA VPIS PO PRETEKU NAVEDENIH ROKOV, DOLOČENIH Z RAZPISOM UP, NI 

MOGOČA.  

 

DODELITEV STATUSA KANDIDATA S POSEBNIM STATUSOM 

Članici UP FAMNIT in UP PEF imata v razpisu določeno izjemo za obravnavo prijav kandidatov s 

posebnim statusom. Za pridobitev posebnega statusa kandidata v prijavno-sprejemnem postopku 

mora kandidat zaprositi z individualno prošnjo ob prijavi za vpis in priložiti ustrezna dokazila.  

 

O dodelitvi posebnega statusa kandidata na podlagi individualne prošnje in ustreznih dokazil odloča 

Komisija za prošnje in vprašanja v prijavnem postopku za vpis v 1. letnik študijskih programov UP. 

Dodatne informacije in nadaljnja navodila so zapisana v razpisu za vpis posamezne članice UP. 

  

Posebni status se lahko dodeli kandidatu, ki prošnji priloži listine, ki dokazujejo: 

– invalidnost oziroma posebne potrebe, 

– kronično bolezen ali posledice akutne bolezni, ki med prijavno-sprejemnim postopkom še trajajo in 

so vplivale na uspeh na dodiplomskem študiju, ali 

– izjemne socialne razmere. 

 

Posebni status se lahko uporablja tudi za kandidata, ki prošnji priloži listine, ki dokazujejo status 

vrhunskega športnika v obdobju, ki se upošteva za sprejem. 

 

 



VZPOREDNI ŠTUDIJ 

Na razpisana vpisna mesta za vzporedni študij se kandidat prijavi po postopkih in v rokih, kot zapisano 

v poglavju »PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI ZA ODDAJO PRIJAVE«. Dokazila, ki morajo priti obvezno 

priložena k prijavi, so navedena v razpisu za vpis v posamezni študijski program.  

 

PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK  

Na razpisana vpisna mesta za vpis v višji letnik se kandidat prijavi po postopkih in v rokih, kot 

zapisano v poglavju »PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI ZA ODDAJO PRIJAVE«. Dokazila, ki morajo priti 

obvezno priložena k prijavi, so navedena v razpisu za vpis v posamezni študijski program.  

 

ŠTUDENTI, KI ŽELIJO ZAMENJATI ŠTUDIJSKI PROGRAM 

Študenti, ki želijo zamenjati študijski program in te pravice oziroma pravice do ponavljanja še niso 

izkoristili, se morajo za vpis v nov študijski program prijaviti po postopkih in v rokih, kot zapisano v 

poglavju »PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI ZA ODDAJO PRIJAVE«.  

 

Kandidati, ki so enkrat že ponavljali ali enkrat že spremenili študijski program, se za redni študij lahko 

prijavijo, vendar je za njihov študij predvideno plačilo šolnine skladno s 77. členom Zakona o visokem 

šolstvu. 

 

PRIZNAVANJE IZOBRAŽEVANJA ZA NAMEN NADALJEVANJA IZOBRAŽEVANJA – KANDIDATI S 

TUJO LISTINO (ZAKLJUČEN PREDHODNI ŠTUDIJ V TUJINI) 

V magistrske študijske programe 2. stopnje se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so zaključili primerljiv 

študij v tujini in jim je bila, skladno z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja, v postopku 

priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja študija v posameznem študijskem 

programu. Kandidati, ki so izobraževanje zaključili v tujini, dokazujejo izpolnjevanje vpisnih pogojev za 

vpis v prvi ali višji letnik z odločbo o priznanju tujega izobraževanja.  

 

Za priznanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja mora kandidat zaprositi ob prijavi 

za vpis v študijski program.  

 

 Kandidat s tujo listino v izobraževanju, ki že ima odločbo o priznanju izobraževanja za namen 

nadaljevanja izobraževanja, ob prijavi upošteva navodila za posredovanje dokazil o izpolnjevanju 

vpisnih pogojev. Odločbo skupaj z vsemi dokazili pošlje na naslov fakultete. 

 

 Za kandidata s tujo listino v izobraževanju, ki še nima odločbe o priznanju izobraževanja za 

namen nadaljevanja izobraževanja, velja, da izpolnjen elektronski obrazec za prijavo na študij (v 

eVŠ na spletnem portalu: http://portal.evs.gov.si/prijava) šteje tudi kot vloga za priznavanje tujega 

izobraževanja. Kandidat, ki bo oddal nepopolno prijavo oziroma vlogo za priznavanje 

izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, bo individualno dodatno obveščen po pošti.  

V spletnem obrazcu prijave izpolni zahtevane podatke za postopek priznavanja izobraževanja in 

priloži zahtevana dokazila.  

 

POMEMBNO!!  

Kandidat se mora za vpis v študijski program prijaviti na enak način, kot je zapisan v poglavju 

»PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI ZA ODDAJO PRIJAVE«.  

 
Podrobnejše informacije o postopku priznavanja so dostopni na spletni strani UP: 

http://www.vpis.upr.si/index.php?page=static&item=216;  

informacije v angleškem jeziku: https://www.upr.si/en/study/enrolment/recognition. 

http://portal.evs.gov.si/prijava
http://www.vpis.upr.si/index.php?page=static&item=216
https://www.upr.si/en/study/enrolment/recognition


OMEJITEV VPISA IN MERILA ZA IZBIRO 

Če bo na posameznem študijskem programu število prijavljenih kandidatov preseglo število razpisanih 

vpisnih mest, se šteje, da je sprejeta omejitev vpisa na število razpisanih mest. V tem primeru bodo 

kandidati izbrani v izbirnem postopku. MERILA ZA IZBIRO so določena s posameznim študijskim 

programom. Informacija o študijskih programih, na katerih bo sprejeta omejitev vpisa, bo objavljena na 

spletni strani posamezne fakultete.  

 

SKLEP O REZULTATU IZBIRNEGA POSTOPKA 

Fakultete bodo kandidatom za vpis po zaključenem izbirnem postopku po pošti na naslov, ki ga bodo 

navedli v prijavi, poslale sklep o rezultatu izbirnega postopka.  

 

VPIS SPREJETIH KANDIDATOV 

Fakultete bodo sprejete kandidate povabile k vpisu. Prejeli bodo tudi nadaljnja navodila in termine za 

vpis ter druge pomembne informacije, povezane s študijem na študijskem programu, na katerega se 

bodo vpisali.  

 

VPIS v magistrske študijske programe mora biti zaključen najpozneje do 30. septembra 2017, iz 

upravičenih razlogov, ki jih določi pristojni organ fakultete, pa najpozneje do 30. oktobra 2017.  

 

ŠOLNINA IN PRISPEVKI ZA ŠTUDIJ 

Šolnine in ostali prispevki za študij za študijsko leto 2017/2018 bodo določeni v Ceniku storitev 

Univerze na Primorskem v študijskem letu 2017/2018, ki ga bo sprejme Upravni odbor UP. Cenik 

šolnin in ostalih prispevkov za študij fakulteta (članica UP) objavi na svojih spletnih straneh. 

 

Državljanom Republike Slovenije in državljanom držav Evropske unije šolnine ni mogoče predpisati za 

izobraževanje v okviru študijskih programov 2. stopnje z javno veljavnostjo, ki se izvajajo kot javna 

služba.  

Ne glede na prejšnji odstavek se državljanom Republike Slovenije in državljanom članic Evropske 

unije šolnina zaračuna, če imajo že doseženo izobrazbo, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, 

pridobljene po študijskem programu, v katerega so vpisani, oziroma še nimajo dosežene izobrazbe, ki 

ustreza najmanj ravni izobrazbe pridobljene po študijskem programu, v katerega so vpisani, in jim je 

prenehal status študenta v skladu s 70. členom Zakona o visokem šolstvu na prejšnjem študijskem 

programu.  

 

TEHNIČNA POMOČ PRI IZPOLNJEVANJU PRIJAVE 

 

Kontakti v primeru težav pri vstopu v prijavo z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem in za 

ostala vprašanja pri izpolnjevanju e-obrazca prijave so objavljeni na spletni strani Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport RS: 

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/ra

zpis_za_vpis/razpis_za_vpis_javni_in_koncesionirani/#c21040 

 

 za težave pri vstopu v prijavo z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem: 
Podpora SIGEN-CA, e-naslov: ekc(at)gov.si, 
tel.: 080 2002 (od 7.00 do 22.00 ure med delavniki) 
 

 za ostala vprašanja pri izpolnjevanju e-obrazca prijave:  
Podpora eVŠ, e-naslov: evs-prijava.mizs(at)gov.si, tel.: 01/478 46 59 (ob delavnikih med 9.00 in 
16.00 uro, v času odprtih prijavnih rokov) 

 

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/razpis_za_vpis/razpis_za_vpis_javni_in_koncesionirani/#c21040
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/razpis_za_vpis/razpis_za_vpis_javni_in_koncesionirani/#c21040
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RAZPIS ZA VPIS 

V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE 

UNIVERZE NA PRIMORSKEM 

 

V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 

 
 

Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2017/2018 

Univerza na Primorskem razpisuje naslednji študijski program UP Fakultete za grajeno okolje (UP 

FGO):  

 

Članica UP Ime študijskega programa 

Magistrski študijski programi 2. stopnje 

UP FGO  TRAJNOSTNO GRAJENO OKOLJE  

 

V postopku je pridružitev UP Fakultete za grajeno okolje k UP Fakulteti za matematiko, 

naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT). Po končanem postopku se bo 

magistrski študijski program 2. stopnje Trajnostno grajeno okolje izvajal na UP FAMNIT. 

 
* * * * * * * * * * 

 

UP FAKULTETA ZA GRAJENO OKOLJE (UP FGO) 

Titov trg 5, 6000 Koper 

spletna stran: www.famnit.upr.si 

tel. številka: +386 (5) 611 75 75 (referat za študente)  

elektronski naslov: referat@famnit.upr.si 

UP Fakulteta za grajeno okolje (UP FGO) v študijskem letu 2017/2018 razpisuje magistrski študijski 

program 2. stopnje Trajnostno grajeno okolje.  

 
* * * * * 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: TRAJNOSTNO GRAJENO OKOLJE 

VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE  

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

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni in izredni študij 

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA : Koper 

VPISNI POGOJI: 

Pogoj za vpis v 1. letnik je: 

a) diploma na študijskem programu 1. stopnje s področij gradbeništva ali lesarstva; ali 

mailto:referat@famnit.upr.si
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b) diploma na visokošolskem strokovnem študijskem programu (študijski program, sprejet pred 11. 

6. 2004) s področij gradbeništva ali lesarstva; ali 

c) diploma na študijskem programu, ki je po trajanju in obsegu enakovreden programu iz točk a) 

ali b) z drugih strokovnih področij, pri čemer mora kandidat pred vpisom opraviti dodatne 

študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija (do 30 kreditnih točk po ECTS), in 

katerih vsebina in obseg sta odvisna od predhodno končanega študijskega programa. Dodatne 

študijske obveznosti kandidatu določi pristojna komisija UP FGO. Dodatne študijske obveznosti 

kandidat opravi med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem 

izpitov pred vpisom v študijski program pred vpisom v magistrski študijski program; ali 

d) pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini. 

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno dodiplomskega študija; 

pri tem se pri povprečju kot ena od študijskih obveznosti upošteva tudi zaključna naloga na 

dodiplomskem študiju. 

 

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST:  

Vpisna mesta (1. letnik) 

Trajnostno grajeno okolje 1. letnik 

redni izredni 

- za slovenske državljane in tujce (iz EU) 25 25 

- za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (izven EU) 2 10 

- za kandidate za vzporedni študij 2 - 

 

REDNI ŠTUDIJ SE BO IZVAJAL, ČE SE BO VPISALO NAJMANJ 10 KANDIDATOV. IZREDNI ŠTUDIJ SE BO 

IZVAJAL, ČE SE BO VPISALO NAJMANJ 10 KANDIDATOV. 

 

* * * * * 

 

POSTOPKI  ZA PRIJAVO NA RAZPIS IN ROK ZA ODDAJO PRIJAVE  

Kandidat, ki se prijavlja na razpisana vpisna mesta za vpis v magistrski študijski program 2. stopnje 

(za slovenske državljane in tujce (iz EU) in za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce 

(izven EU), odda elektronsko prijavo prek spletnega portala eVŠ: 

http://portal.evs.gov.si/prijava/ od 10. aprila 2017 do vključno 1. septembra 2017.  

 

1.)  

Če se kandidat prijavlja z uporabniškim imenom in geslom, mora izpolniti in oddati elektronsko 

prijavo v eVŠ do vključno 1. septembra 2017, nato prijavo natisniti, podpisati in jo skupaj z 

zahtevanimi dokazili (prilogami) priporočeno poslati po pošti (ali osebno dostaviti) na naslov: UP 

FAMNIT, Glagoljaška 8, 6000 Koper, do vključno 2. septembra 2017.  

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do vključno 1. 

septembra 2017, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnji oddani prijavi v eVŠ,  ter 

podpisana in priporočeno poslana na naslov: UP FAMNIT, Glagoljaška 8, 6000 Koper, do 

vključno 2. septembra 2017. Na ovojnico poleg naslova fakultete kandidat pripiše »Prijava za 

vpis v podiplomski študij 2017/2018«. 

 

2.)  

Če se kandidat prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjene prijave po pošti ne 

pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do vključno 1. septembra 2017. 

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v 

eVŠ do vključno 1. septembra 2017. Kandidat pa mora priporočeno po pošti na naslov: UP 

FAMNIT, Glagoljaška 8, 6000 Koper, poslati tiste priloge k prijavi, ki jih je v prijavi označil, da jih 

bo poslal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis), in sicer do 

http://portal.evs.gov.si/prijava/
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vključno 2. septembra 2017. Na ovojnico poleg naslova fakultete kandidat pripiše »Prijava za 

vpis v podiplomski študij 2017/2018«. 

 

Navodila so objavljena tudi v dokumentu Skupni uvodni del razpisa za vpis v magistrske 

študijske programe 2. stopnje Univerze na Primorskem (UP) v študijskem letu 2017/2018. 

* * * * * * 

 

V primeru, da bodo na magistrskem študijskem programu ostala prosta vpisna mesta, lahko 

fakulteta razpiše DRUGI PRIJAVNI ROK, ki bo potekal od 14. septembra 2017 do vključno 20. 

septembra 2017. Razpoložljiva vpisna mesta za drugi prijavni rok bodo objavljena na spletni strani 

fakultete (www.famnit.upr.si). 

 

1.)  

Če se kandidat prijavlja z uporabniškim imenom in geslom, mora izpolniti in oddati elektronsko 

prijavo v eVŠ do vključno 20. septembra 2017, nato prijavo natisniti, podpisati in jo skupaj z 

zahtevanimi dokazili (prilogami) priporočeno poslati po pošti (ali osebno dostaviti) na naslov: 

UP FAMNIT, Glagoljaška 8, 6000 Koper, do vključno 21. septembra 2017.  

 

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do vključno 20. 

septembra 2017, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnji oddani prijavi v eVŠ, ter 

podpisana in priporočeno poslana na naslov: UP FAMNIT, Glagoljaška 8, 6000 Koper, do 

vključno 21. septembra 2017. Na ovojnico poleg naslova fakultete kandidat pripiše »Prijava za 

vpis v podiplomski študij 2017/2018«. 

 

2.)  

Če se kandidat prijavlja z digitalnim potrdilom, natisnjene prijave po pošti ne pošilja, temveč 

prijavo za vpis v eVŠ odda do vključno 20. septembra 2017.  

 

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v 

eVŠ do vključno 20. septembra 2017. Kandidat pa mora priporočeno po pošti na naslov: UP 

FAMNIT, Glagoljaška 8, 6000 Koper, poslati tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo 

poslal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis) do vključno 21. 

septembra 2017. Na ovojnico poleg naslova fakultete kandidat pripiše »Prijava za vpis v 

podiplomski študij 2017/2018«. 

 

POMEMBNO!! 

PRIJAVA ZA VPIS PO PRETEKU NAVEDENIH ROKOV, DOLOČENIH Z RAZPISOM UP, NI 

MOGOČA.  

 

DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU VPISNIH POGOJEV 

Za vpis v 1. letnik mora kandidat predložiti: 

a. diplomsko listino (overjeno kopijo diplomske listine o zaključenem študiju 1. stopnje) – obvezna 

priloga, 

b. potrdilo o opravljenih izpitih (neoverjena kopija) – obvezna priloga. 

 

Kandidat, ki se bo prijavil na razpisana mesta za 1. letnik za vzporedni študij, prijavi priloži: 

a. potrdilo o opravljenih izpitih (neoverjena kopija potrdila o opravljenih obveznostih za vpis v višji 

letnik na visokošolskem zavodu, kjer so že vpisani) – obvezna priloga, 

b. soglasje matične fakultete (originalno soglasje matične fakultete, na kateri je kandidat že 

vpisan) – obvezna priloga. 

 

INFORMACIJE ZA KANDIDATE, KI SO ZAKLJUČILI ŠTUDIJ V TUJINI 

V magistrski študijski program 2. stopnje se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so zaključili primerljiv 

študij v tujini in jim je bila, skladno z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja, v 

http://www.famnit.upr.si/
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postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja študija v posameznem 

študijskem programu.  

 

Za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja mora kandidat zaprositi v 

elektronski PRIJAVI ZA VPIS na študijski program prek spletnega portala eVŠ: 

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

 

DOKAZILA ZA PRIZNAVANJE TUJEGA IZOBRAŽEVANJA  

Kandidat mora prijavi za vpis v 1. letnik priložiti: 

a. diplomsko listino (izvirnik (original) diplomske listine o zaključenem študiju 1. stopnje (original 

mora biti legaliziran na podlagi Haške konvencije iz leta 1961 – kandidat pridobi žig 

Apostille na sodišču krajevne pristojnosti, kjer je bilo spričevalo pridobljeno oziroma 

Zakona o overovitvi listin v mednarodnem prometu) – obvezna priloga, 

b. prevod diplomske listine (sodno overjen prevod diplomske listine o zaključenem študiju 1. 

stopnje) - kandidati se predhodno pozanimajo na UP FAMNIT, če je prevod diplome potreben, 

c. potrdilo o opravljenih izpitih (neoverjeno kopijo potrdila o opravljenih izpitih, iz katerega je 

razvidna povprečna ocena predhodnega študija) – obvezna priloga, 

d. prevod potrdila o opravljenih izpitih (sodno overjen prevod potrdila o opravljenih izpitih) -  

kandidati se predhodno pozanimajo na UP FAMNIT, če je prevod potrdila potreben, 

e. kronološki opis (kratek, kronološki opis celotnega izobraževanja, ki ga pripravijo kandidati sam i) 

– obvezna priloga. 

 

Kandidatom svetujemo, da se pred pričetkom urejanja dokazil za priznavanje izobraževanja, 

predhodno pozanimajo na UP FAMNIT. 

 

Če bo UP FAMNIT ugotovil, da na osnovi predložene dokumentacije o vlogi ne more presojati, 

lahko od kandidata zahteva, da predloži dodatna dokazila. 

 

Podrobnejše informacije o postopku priznavanja so dostopne na spletni strani UP FAMNIT, na 

naslovu: http://www.famnit.upr.si/sl/bodoci-studenti/prijava-in-vpis. 

 

Vso potrebno dokumentacijo za vpis (prijavo za vpis in priloge) kandidat pošlje na naslov: 

UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Glagoljaška 8, 6000 

Koper.  

  

DODATNE INFORMACIJE 

Podrobnejše informacije o študijskih programih ter prijavi in vpisu bodo predstavljene na 

informativnem dnevu za podiplomski študij na UP FAMNIT. Datum informativnega dne bo 

določen naknadno in objavljen na spletni strani fakultete. 
  
Kandidati lahko informacije pridobijo tudi na spletni strani www.famnit.upr.si, preko e-pošte na 

naslov referat@famnit.upr.si, ali preko telefona na tel. št. (05) 611 75 75. 

 
 

 

http://portal.evs.gov.si/prijava/
http://www.famnit.upr.si/sl/bodoci-studenti/prijava-in-vpis
http://www.famnit.upr.si/
mailto:referat@famnit.upr.si
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RAZPIS ZA VPIS 

V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE 

UNIVERZE NA PRIMORSKEM 

 

V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 

 
 

Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2017/2018 

Univerza na Primorskem razpisuje naslednje študijske programe UP Fakultete za humanistične 

študije (UP FHŠ):  

 

Članica UP Ime študijskega programa 

Magistrski študijski programi 2. stopnje 

UP FHŠ 

ARHEOLOŠKA DEDIŠČINA SREDOZEMLJA 

GEOGRAFIJA 

dvopredmetni pedagoški študijski program GEOGRAFIJA         
(v sodelovanju z UP PEF) 

ITALIJANISTIKA 

pedagoški študijski program  ITALIJANISTIKA                                    

(v sodelovanju z UP PEF) 

JEZIKOVNO POSREDOVANJE IN PREVAJANJE 

KOMUNICIRANJE IN MEDIJI 

KULTURNI ŠTUDIJI IN ANTROPOLOGIJA 

pedagoški študijski program
 
SLOVENISTIKA                                       

(v sodelovanju z UP PEF) 

ZGODOVINA 

dvopredmetni pedagoški študijski program ZGODOVINA             

(v sodelovanju z UP PEF) 

UP FM (koordinatorica), UP 
FHŠ, UP FVZ in UP FTŠ 
Turistica 

MANAGEMENT TRAJNOSTNEGA RAZVOJA   

razpis za vpis je objavljen pri članici UP Fakulteti za management, 

ki je koordinatorica študij. programa 

UP FM (koordinatorica) in UP 
FHŠ 

POLITOLOGIJA  

razpis za vpis je objavljen pri članici UP Fakulteti za management, 

ki je koordinatorica študij. programa 

UP FTŠ Turistica 

(koordinatorica) in UP FHŠ 

DEDIŠČINSKI TURIZEM 

razpis za vpis je objavljen pri članici UP Fakulteti za turistične 

študije - Turistici, ki je koordinatorica študij. programa 

 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 



 2 

 

UP FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE  (UP FHŠ) 

Titov trg 5, 6000 Koper 

Spletna stran: www.fhs.upr.si  

Telefon: +386 (5) 663 77 40, +386 (5) 663 77 52 (referat za študente) 

Faks: (05) 66 37 742  

Elektronski naslov: info@fhs.upr.si; referat.podiplomski@fhs.upr.si  

 
Informativni dnevi: 

Kraj  Lokacija junij avgust 

UP Fakulteta za 
humanistične študije 

sedež fakultete, 
Titov trg 5 

četrtek, 22. 6. 2017, ob 
16. uri 

petek, 25. 8. 2017, ob 
16. uri 

 
 
UP Fakulteta za humanistične študije (UP FHŠ) v študijskem letu 2017/2018 razpisuje naslednje 

magistrske študijske programe 2. stopnje: Arheološka dediščina Sredozemlja, Geografija, 

Italijanistika, Jezikovno posredovanje in prevajanje, Komuniciranje in mediji, Kulturni študiji in 

antropologija, Zgodovina ter pedagoške študijske programe, ki jih razpisuje v sodelovanju z UP 

PEF: dvopredmetni pedagoški študijski program Geografija (kombinacija zgolj z dvopredmetnim 

pedagoškim programom Zgodovina), pedagoški študijski program Italijanistika, pedagoški študijski 

program Slovenistika ter dvopredmetni pedagoški študijski program Zgodovina (kombinacija zgolj z 

dvopredmetnim pedagoškim programom Geografija). 

 

* * * * * 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: ARHEOLOŠKA DEDIŠČINA SREDOZEMLJA 

VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE 

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

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni študij 

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper 

VPISNI POGOJI:  

Pogoj za vpis v 1. letnik je: 

a) diploma na študijskem programu 1. stopnje s področja humanistike; 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.  

Študijske obveznosti v obsegu do 60 ECTS določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi 

individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane 

obveznosti lahko kandidat opravi med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali 

drugih oblikah formalnega izobraževanja ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski 

program; ali 

c) diploma na primerljivem študijskem programu v tujini, po katerem je kandidatu, skladno z 

zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja v študijskem programu.  

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva povprečno oceno izpitov pri 
študiju prve stopnje. 
 

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST: 

 

Vpisna mesta (1. letnik)  

 

http://www.fhs.upr.si/
mailto:info@fhs.upr.si
mailto:referat.podiplomski@fhs.upr.si
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- za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

Arheološka dediščina Sredozemlja 
1. letnik 

redni 

Koper 20 

 
- za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (izven EU)  

Arheološka dediščina Sredozemlja 
1. letnik 

redni 

Koper 2 

 
- za kandidate za vzporedni študij 

Arheološka dediščina Sredozemlja 
1. letnik 

redni 

Koper 1 

 
 

ŠTUDIJSKI PROGRAM SE BO IZVAJAL V PRIMERU, DA BO V 1. LETNIK VPISANIH VSAJ 5 ŠTUDENTOV. 

 
 
NADALJEVANJE ŠTUDIJA  V VIŠJEM LETNIKU 

 

VPIS V 2. LETNIK 

Študent lahko prehaja iz enega v drugi študijski program pod pogoji, določenimi s študijskim 

programom v skladu z Zakonom o visokem šolstvu oziroma Merili za prehode med študijskimi 

programi. 

Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem 

programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Pri 

prehodih med programi se upošteva doseženo število ECTS, ter skladnost in sorodnost 

predmetnikov študijskih programov. 

V 2. letnik magistrskega študijskega programa se po merilih za prehode lahko vpiše študent 

sorodnega magistrskega študijskega programa 2. stopnje, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

-  študent izpolnjuje pogoje za vpis v magistrski študijski program, 

- študijski program, iz katerega študent prehaja, ob zaključku študija zagotavlja pridobitev 

primerljivih kompetenc kot magistrski študijski program, v katerega študent prehaja, 

- izpolnjeni so drugi kriteriji v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (primerljiv 

predmetnik študijskega programa, opravljene obveznosti študenta). 

V 2. letnik magistrskega študijskega programa se po merilih za prehode lahko vpiše tudi diplomant 

sorodnega dodiplomskega univerzitetnega študijskega programa, sprejetega pred 11. 6. 2004. 

 

Po merilih za prehode se lahko vpiše tudi študent sorodnega študijskega programa v tujini, ki mu je 

bila, skladno z zakonom, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do 

nadaljevanja študija v magistrskem študijskem programu. 

Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija UP FHŠ, ki pri 

obravnavi poleg sorodnega področja upošteva tudi primerljivost študijskih programov v skladu z 

Merili za prehode med študijskimi programi. Pristojna komisija lahko kandidatu določi tudi 

diferencialne izpite. 

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih 

študijskih obveznostih na prvem študijskem programu.  

 

Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanje študija v 2. letniku po merilih za prehode se omeji s 

številom razpisanih vpisnih mest za 1. letnik.  
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Vpisna mesta za vpis v višji letnik 

- za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

Arheološka dediščina Sredozemlja 2. letnik 

redni 
Koper Število vpisnih mest je omejeno s številom razpisanih vpisnih 

mest za 1. letnik v študijskem letu 2016/2017 

 

- za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce (izven EU) 

Arheološka dediščina Sredozemlja 2. letnik 

redni 
Koper Število vpisnih mest je omejeno s številom razpisanih vpisnih 

mest za 1. letnik v študijskem letu 2016/2017 
 
 
Spletna stran, na kateri so objavljene informacije o študijskem programu:  
http://www.fhs.upr.si/sl/studenti/podiplomski-studij 
 

* * * * * 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: GEOGRAFIJA 

VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE 

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

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni študij 

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper 

VPISNI POGOJI: 

Pogoj za vpis v 1. letnik je:  

a) diploma na študijskem programu 1. stopnje Geografija; ali 

b) diploma na študijskih programih 1. stopnje z drugih strokovnih področij, če kandidat pred 

vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti 

v obsegu do 60 kreditnih točk (ECTS) določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi individualne 

vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti 

lahko kandidat opravi med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali drugih 

oblikah formalnega izobraževanja ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski 

program; ali 

c) diploma na primerljivem študijskem programu v tujini, po katerem je kandidatu, skladno z 

zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja na študijskem programu. 

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva povprečno oceno pri študiju prve 

stopnje. 

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST: 
 
Vpisna mesta (1. letnik)  

 
- za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

Geografija 
1. letnik 

redni 

Koper 20 

 
- za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (izven EU)  

Geografija 
1. letnik 

redni 

Koper 2 

http://www.fhs.upr.si/sl/studenti/podiplomski-studij
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- za kandidate za vzporedni študij 

Geografija 
1. letnik 

redni 

Koper 1 

 
 

ŠTUDIJSKI PROGRAM SE BO IZVAJAL V PRIMERU, DA BO V 1. LETNIK VPISANIH VSAJ 5 ŠTUDENTOV. 

 

 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA  V VIŠJEM LETNIKU 

VPIS V 2. LETNIK 

Študent lahko prehaja iz enega v drugi študijski program pod pogoji, določenimi s študijskim 

programom v skladu z Zakonom o visokem šolstvu oziroma Merili za prehode med študijskimi 

programi. 

Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem 

programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Pri 

prehodih med programi se upošteva doseženo število ECTS, ter skladnost in sorodnost 

predmetnikov študijskih programov. 

V 2. letnik magistrskega študijskega programa se po merilih za prehode lahko vpiše študent 

sorodnega magistrskega študijskega programa 2. stopnje, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

-  študent izpolnjuje pogoje za vpis v magistrski študijski program, 

- študijski program, iz katerega študent prehaja, ob zaključku študija zagotavlja pridobitev 

primerljivih kompetenc kot magistrski študijski program, v katerega študent prehaja, 

- izpolnjeni so drugi kriteriji v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (primerljiv 

predmetnik študijskega programa, opravljene obveznosti študenta). 

V 2. letnik magistrskega študijskega programa se po merilih za prehode lahko vpiše tudi diplomant 

sorodnega dodiplomskega univerzitetnega študijskega programa, sprejetega pred 11. 6. 2004. 

 

Po merilih za prehode se lahko vpiše tudi študent sorodnega študijskega programa v tujini, ki mu je 

bila, skladno z zakonom, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do 

nadaljevanja študija v magistrskem študijskem programu. 

Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija UP FHŠ, ki pri 

obravnavi poleg sorodnega področja upošteva tudi primerljivost študijskih programov v skladu z 

Merili za prehode med študijskimi programi. Pristojna komisija lahko kandidatu določi tudi 

diferencialne izpite. 

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih 

študijskih obveznostih na prvem študijskem programu.  

Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanje študija v 2. letniku po merilih za prehode se omeji s 

številom razpisanih vpisnih mest za 1. letnik.  

Vpisna mesta za vpis v višji letnik 

- za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

Geografija 2. letnik 

redni 
Koper Število vpisnih mest je omejeno s številom razpisanih vpisnih mest za 1. letnik 

v študijskem letu 2016/2017 

 

- za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce (izven EU) 

Geografija 2. letnik 

redni 
Koper Število vpisnih mest je omejeno s številom razpisanih vpisnih mest za 1. letnik 

v študijskem letu 2016/2017 
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Spletna stran, na kateri so objavljene informacije o študijskem programu:  

http://www.fhs.upr.si/sl/studenti/podiplomski-studij 
 
 

* * * * * 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: GEOGRAFIJA  

VRSTA PROGRAMA: DVOPREDMETNI PEDAGOŠKI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE 

Izvaja v sodelovanju z UP PEF. Kombinacija z dvopredmetnim pedagoškim študijskim 

programom Zgodovina. 

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

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni študij 

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper 

DVOPREDMETNI ŠTUDIJ 

Pedagoški študijski program se izvaja kot dvopredmetni študij, kar pomeni, da študent poleg 

Geografije izbere še dvopredmetni študijski program Zgodovina, ki skupaj tvorita celoto. Kandidati, 

ki se prijavljajo za dvopredmetni študij, morajo v prijavi navesti oba dvopredmetna študijska 

programa, prav tako morajo kandidati izpolnjevati pogoje za vpis na obeh dvopredmetnih študijskih 

programih. 

 

Struktura dvopredmetnega študija je enakovredno sestavljena iz vsebin in kompetenc obeh 

programov. Splošne pedagoške vsebine programa se izvajajo v sodelovanju z UP Pedagoško 

fakulteto. 

 

VPISNI POGOJI: 

Pogoj za vpis v 1. letnik je:  

a) diploma na študijskem programu 1. stopnje Geografija; ali 

b) diploma na študijskih programih 1. stopnje z drugih strokovnih področij, če kandidat pred 

vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti 

v obsegu do 60 kreditnih točk (ECTS) določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi 

individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane 

obveznosti lahko kandidat opravi med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali 

drugih oblikah formalnega izobraževanja ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski 

študijski program; ali 

c) diploma na primerljivem študijskem programu v tujini, po katerem je kandidatu, skladno z 

zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja na študijskem programu. 

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva povprečno oceno pri študiju prve 

stopnje. 

 
ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST: 
 

Vpisna mesta (1. letnik)  

- za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

dvopredmetni pedagoški študijski program   
Geografija 

1. letnik 

redni 

Koper 20 

 

- za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (izven EU)  

dvopredmetni pedagoški študijski program   
Geografija 

1. letnik 

redni 

Koper 2 

http://www.fhs.upr.si/sl/studenti/podiplomski-studij
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- za kandidate za vzporedni študij 

dvopredmetni pedagoški študijski program   
Geografija 

1. letnik 

redni 

Koper 1 

 

ŠTUDIJSKI PROGRAM SE BO IZVAJAL V PRIMERU, DA BO V 1. LETNIK VPISANIH VSAJ 5 ŠTUDENTOV. 

 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA  V VIŠJEM LETNIKU 

VPIS V 2. LETNIK 

 

Študent lahko prehaja iz enega v drugi študijski program pod pogoji, določenimi s študijskim 

programom v skladu z Zakonom o visokem šolstvu oziroma Merili za prehode med študijskimi 

programi. 

Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem 

programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Pri 

prehodih med programi se upošteva doseženo število ECTS, ter skladnost in sorodnost 

predmetnikov študijskih programov. 

V 2. letnik magistrskega študijskega programa se po merilih za prehode lahko vpiše študent 

sorodnega magistrskega študijskega programa 2. stopnje, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

- študent izpolnjuje pogoje za vpis v magistrski študijski program, 

- študijski program, iz katerega študent prehaja, ob zaključku študija zagotavlja pridobitev 

primerljivih kompetenc kot magistrski študijski program, v katerega študent prehaja, 

- izpolnjeni so drugi kriteriji v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (primerljiv 

predmetnik študijskega programa, opravljene obveznosti študenta). 

V 2. letnik magistrskega študijskega programa se po merilih za prehode lahko vpiše tudi diplomant 

sorodnega dodiplomskega univerzitetnega študijskega programa, sprejetega pred 11. 6. 2004. 

Po merilih za prehode se lahko vpiše tudi študent sorodnega študijskega programa v tujini, ki mu je 

bila, skladno z zakonom, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do 

nadaljevanja študija v magistrskem študijskem programu. 

Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija UP FHŠ, ki pri 

obravnavi poleg sorodnega področja upošteva tudi primerljivost študijskih programov v skladu z 

Merili za prehode med študijskimi programi. Pristojna komisija lahko kandidatu določi tudi 

diferencialne izpite. 

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih 

študijskih obveznostih na prvem študijskem programu.  

 

Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanje študija v 2. letniku po merilih za prehode se omeji s 

številom razpisanih vpisnih mest za 1. letnik.  

 

Vpisna mesta za vpis v višji letnik 

- za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

dvopredmetni pedagoški 
študijski program Geografija 

2. letnik 

redni 
Koper Število vpisnih mest je omejeno s številom razpisanih vpisnih mest 

za 1. letnik v študijskem letu 2016/2017 
 
- za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce (izven EU) 

dvopredmetni pedagoški 
študijski program Geografija 

2. letnik 

redni 
Koper Število vpisnih mest je omejeno s številom razpisanih vpisnih mest 

za 1. letnik v študijskem letu 2016/2017 
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Spletna stran, na kateri so objavljene informacije o študijskem programu: 
http://www.fhs.upr.si/sl/studenti/podiplomski-studij 
 

 
* * * * * 

 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: ITALIJANISTIKA  

VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE 

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

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni študij 

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper 

VPISNI POGOJI: 

Pogoj za vpis v 1. letnik je:  

a) diploma na študijskih programih 1. stopnje s področja italijanistike ali prevajanja italijanskega 

jezika v obsegu 240 kreditnih točk (ECTS); ali 

b) diploma na študijskih programih 1. stopnje s področja italijanistike ali prevajanja italijanskega 

jezika v obsegu 180 kreditnih točk (ECTS), če kandidat pred vpisom opravi študijske 

obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu 60 ECTS 

določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva 

področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko kandidat opravi med študijem na 1. 

stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali drugih oblikah formalnega izobraževanja ali z 

opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program; ali 

c) diploma na študijskih programih 1. stopnje z drugih strokovnih področij v obsegu 240 kreditnih 

točk (ECTS), če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za 

nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu do 60 ECTS določi pristojna komisija UP 

FHŠ na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. 

Predpisane obveznosti lahko kandidat opravi med študijem na 1. stopnji, v programih za 

izpopolnjevanje ali drugih oblikah formalnega izobraževanja ali z opravljanjem izpitov pred 

vpisom v magistrski študijski program. Kandidat mora izkazati tudi predhodno pridobljeno 

znanje in kompetence italijanskega jezika in književnosti ter medkulturne komunikacije; ali 

d) diploma na univerzitetnih študijskih programih, sprejetih pred 11. 6. 2004, s področja 

italijanistike (ali ustreznih jezikoslovnih študijskih programih), če kandidat pred vpisom opravi 

študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu do 

60 ECTS določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem 

upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko kandidat opravi med 

študijem na dodiplomski stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali drugih oblikah formalnega 

izobraževanja ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program; ali 

e) diploma na univerzitetnih študijskih programih, sprejetih pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih 

področij, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje 

študija. Študijske obveznosti v obsegu do 60 ECTS določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi 

individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane 

obveznosti lahko kandidat opravi med študijem na dodiplomski stopnji, v programih za 

izpopolnjevanje ali drugih oblikah formalnega izobraževanja ali z opravljanjem izpitov pred 

vpisom v magistrski študijski program. Kandidat mora izkazati tudi predhodno pridobljeno 

znanje in kompetence italijanskega jezika in književnosti ter medkulturne komunikacije; ali 

f)  diploma na primerljivem študijskem programu v tujini, po katerem je kandidatu, skladno z 

zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja v študijskem programu. 

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva povprečno oceno pri študiju prve 
stopnje. 
 
ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST:  
 

http://www.fhs.upr.si/sl/studenti/podiplomski-studij
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Vpisna mesta (1. letnik)  

- za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

Italijanistika  
1. letnik 

redni 
Koper 20 

  
- za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (izven EU)  

Italijanistika  
1. letnik 

redni 
Koper 2 

 
- za kandidate za vzporedni študij  

Italijanistika  
1. letnik 

redni 
Koper 1 

 
 

ŠTUDIJSKI PROGRAM SE BO IZVAJAL V PRIMERU, DA BO V 1. LETNIK VPISANIH VSAJ 5 ŠTUDENTOV. 

 
Spletna stran, na kateri so objavljene informacije o študijskem programu: 

http://www.fhs.upr.si/sl/studenti/podiplomski-studij 
 
 

* * * * * 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: ITALIJANISTIKA  

VRSTA PROGRAMA: PEDAGOŠKI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE 

Izvaja v sodelovanju z UP PEF. 

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

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni študij 

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper 

VPISNI POGOJI: 

Pogoj za vpis v 1. letnik je:  

a) diploma na študijskih programih 1. stopnje s področja italijanistike ali prevajanja italijanskega 

jezika v obsegu 240 kreditnih točk (ECTS); ali 

b) diploma na študijskih programih 1. stopnje s področja italijanistike ali prevajanja italijanskega 

jezika v obsegu 180 kreditnih točk (ECTS), če kandidat pred vpisom opravi študijske 

obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih 

točk (ECTS) določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem 

upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko kandidat opravi med 

študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali drugih oblikah formalnega 

izobraževanja ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program; ali 

c) diploma na študijskih programih 1. stopnje z drugih strokovnih področij v obsegu 240 kreditnih 

točk (ECTS), če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za 

nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu do 60 kreditnih točk (ECTS) določi pristojna 

komisija UP FHŠ na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje 

predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko kandidat opravi med študijem na 1. stopnji, v 

programih za izpopolnjevanje ali drugih oblikah formalnega izobraževanja ali z opravljanjem 

izpitov pred vpisom v magistrski študijski program. Kandidat mora izkazati tudi predhodno 

pridobljeno znanje in kompetence italijanskega jezika in književnosti, medkulturne komunikacije 

ter didaktike italijanskega jezika; ali 

d) diploma na univerzitetnih študijskih programih, sprejetih pred 11. 6. 2004, s področja 

italijanistike (ali ustreznih jezikoslovnih študijskih programih), če kandidat pred vpisom opravi 

študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu do 

http://www.fhs.upr.si/sl/studenti/podiplomski-studij
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60 kreditnih točk (ECTS) določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi individualne vloge 

kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko 

kandidat opravi med študijem na dodiplomski stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali drugih 

oblikah formalnega izobraževanja ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski 

program. Kandidat mora izkazati tudi predhodno pridobljeno znanje in kompetence italijanskega 

jezika in književnosti, medkulturne komunikacije ter didaktike italijanskega jezika; ali 

e) diploma na univerzitetnih študijskih programih, sprejetih pred 11. 6. 2004, na drugih strokovnih 

področjih, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje 

študija. Študijske obveznosti v obsegu do 60 kreditnih točk (ECTS) določi pristojna komisija UP 

FHŠ na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. 

Predpisane obveznosti lahko kandidat opravi med študijem na dodiplomski stopnji, v programih 

za izpopolnjevanje ali drugih oblikah formalnega izobraževanja ali z opravljanjem izpitov pred 

vpisom v magistrski študijski program. Kandidat mora izkazati tudi predhodno pridobljeno 

znanje in kompetence italijanskega jezika in književnosti, medkulturne komunikacije ter 

didaktike italijanskega jezika; ali 

f) diploma na primerljivem študijskem programu v tujini, po katerem je kandidatu, skladno z 

zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja v študijskem programu. 

 
V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva povprečno oceno pri študiju prve 
stopnje. 
 
ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST: 

Vpisna mesta (1. letnik)  

- za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

pedagoški študijski program 
Italijanistika  

1. letnik 

redni 
Koper 20 

  
- za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (izven EU)  

pedagoški študijski program 
Italijanistika  

1. letnik 

redni 
Koper 2 

- za kandidate za vzporedni študij  

pedagoški študijski program 
Italijanistika  

1. letnik 

redni 
Koper 1 

 

ŠTUDIJSKI PROGRAM SE BO IZVAJAL V PRIMERU, DA BO V 1. LETNIK VPISANIH VSAJ 5 ŠTUDENTOV. 

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

* * * * * 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: JEZIKOVNO POSREDOVANJE IN PREVAJANJE 

VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE 

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

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni študij 

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper 

ŠTUDIJSKE SMERI: 

V študijskem letu 2017/2018 se razpisujeta naslednji študijski smeri: 

slovenščina - angleščina – italijanščina in 

slovenščina - angleščina – francoščina. 

http://www.fhs.upr.si/sl/studenti/podiplomski-studij
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VPISNI POGOJI: 

Pogoj za vpis v 1. letnik je:  

a) diploma na študijskih programih 1. stopnje s področja jezikoslovja, jezikovnega in kulturnega 

posredovanja in prevajanja; ali 

b) diploma na študijskih programih 1. stopnje z drugih strokovnih področij, če kandidat z javno 

veljavno listino ali na osnovi uspešno opravljenega intervjuja izkaže ustrezno jezikovno znanje 

in pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske 

obveznosti v obsegu do 60 kreditnih točk (ECTS) določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi 

individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane 

obveznosti lahko kandidat opravi med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali 

drugih oblikah formalnega izobraževanja ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski 

študijski program; ali 

c) diploma na primerljivem študijskem programu v tujini, po katerem je kandidatu, skladno z 

zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja v študijskem programu. 

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva povprečno oceno pri študiju prve 

stopnje. 

 
ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST: 
 
Vpisna mesta (1. letnik)  

- za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

Jezikovno posredovanje in prevajanje 
1. letnik 

redni 

Koper 25 

 
- za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (izven EU)  

Jezikovno posredovanje in prevajanje 
1. letnik 

redni 

Koper 3 

 
- za kandidate za vzporedni študij 

Jezikovno posredovanje in prevajanje 
1. letnik 

redni 

Koper 2 

 
 

ŠTUDIJSKI PROGRAM SE BO IZVAJAL V PRIMERU, DA BO NA POSAMEZNO ŠTUDIJSKO SMER VPISANIH VSAJ 5 

ŠTUDENTOV. 

 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA  V VIŠJEM LETNIKU 

VPIS V 2. LETNIK 

Študent lahko prehaja iz enega v drugi študijski program pod pogoji, določenimi s študijskim 

programom v skladu z Zakonom o visokem šolstvu oziroma Merili za prehode med študijskimi 

programi. 

Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem 

programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Pri 

prehodih med programi se upošteva doseženo število ECTS, ter skladnost in sorodnost 

predmetnikov študijskih programov. 

V 2. letnik magistrskega študijskega programa se po merilih za prehode lahko vpiše študent 

sorodnega magistrskega študijskega programa 2. stopnje, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

- študent izpolnjuje pogoje za vpis v magistrski študijski program, 

- študijski program, iz katerega študent prehaja, ob zaključku študija zagotavlja pridobitev 

primerljivih kompetenc kot magistrski študijski program, v katerega študent prehaja, 
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- izpolnjeni so drugi kriteriji v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (primerljiv 

predmetnik študijskega programa, opravljene obveznosti študenta). 

V 2. letnik magistrskega študijskega programa se po merilih za prehode lahko vpiše tudi diplomant 

sorodnega dodiplomskega univerzitetnega študijskega programa, sprejetega pred 11. 6. 2004. 

Po merilih za prehode se lahko vpiše tudi študent sorodnega študijskega programa v tujini, ki mu je 

bila, skladno z zakonom, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do 

nadaljevanja študija v magistrskem študijskem programu. 

Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija UP FHŠ, ki pri 

obravnavi poleg sorodnega področja upošteva tudi primerljivost študijskih programov v skladu z 

Merili za prehode med študijskimi programi. Pristojna komisija lahko kandidatu določi tudi 

diferencialne izpite. 

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih 

študijskih obveznostih na prvem študijskem programu.  

 

Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanje študija v 2. letniku po merilih za prehode se omeji s 

številom razpisanih vpisnih mest za 1. letnik.  

 

Vpisna mesta za vpis v višji letnik 

- za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

Jezikovno posredovanje in 
prevajanje 

2. letnik 

redni 
Koper Število vpisnih mest je omejeno s številom razpisanih vpisnih mest 

za 1. letnik v študijskem letu 2016/2017 
 
- za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce (izven EU) 

Jezikovno posredovanje in 
prevajanje 

2. letnik 

redni 
Koper Število vpisnih mest je omejeno s številom razpisanih vpisnih mest 

za 1. letnik v študijskem letu 2016/2017 

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

* * * * * 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: KOMUNICIRANJE IN MEDIJI 

VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE 

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

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni študij 

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper 

VPISNI POGOJI: 

Pogoj za vpis v 1. letnik je:  

a) diploma na študijskih programih 1. stopnje s področja humanistike ali družboslovja; ali 

b) diploma na študijskih programih 1. stopnje z drugih strokovnih področij, če kandidat pred vpisom 

opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu 

do 60 kreditnih točk (ECTS) določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi individualne vloge 

kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko kandidat 

opravi med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali drugih oblikah formalnega 

izobraževanja ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program; ali 

       c) diploma na primerljivem študijskem programu v tujini, po katerem je kandidatu, skladno z 

zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja v študijskem programu. 

 

http://www.fhs.upr.si/sl/studenti/podiplomski-studij


 13 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva povprečno oceno pri študiju prve 

stopnje. 

 
ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST: 
 
Vpisna mesta (1. letnik)  

- za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

Komuniciranje in mediji 
1. letnik 

redni 

Koper 20 

 
- za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (izven EU)  

Komuniciranje in mediji 
1. letnik 

redni 

Koper 2 

 
- za kandidate za vzporedni študij 

Komuniciranje in mediji 
1. letnik 

redni 

Koper 1 

 

ŠTUDIJSKI PROGRAM SE BO IZVAJAL V PRIMERU, DA BO V 1. LETNIK VPISANIH VSAJ 5 ŠTUDENTOV. 

 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA  V VIŠJEM LETNIKU 

VPIS V 2. LETNIK 

Študent lahko prehaja iz enega v drugi študijski program pod pogoji, določenimi s študijskim 

programom v skladu z Zakonom o visokem šolstvu oziroma Merili za prehode med študijskimi 

programi. 

Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem 

programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Pri 

prehodih med programi se upošteva doseženo število ECTS, ter skladnost in sorodnost 

predmetnikov študijskih programov. 

V 2. letnik magistrskega študijskega programa se po merilih za prehode lahko vpiše študent 

sorodnega magistrskega študijskega programa 2. stopnje, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

- študent izpolnjuje pogoje za vpis v magistrski študijski program, 

- študijski program, iz katerega študent prehaja, ob zaključku študija zagotavlja pridobitev 

primerljivih kompetenc kot magistrski študijski program, v katerega študent prehaja, 

- izpolnjeni so drugi kriteriji v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (primerljiv 

predmetnik študijskega programa, opravljene obveznosti študenta). 

V 2. letnik magistrskega študijskega programa se po merilih za prehode lahko vpiše tudi diplomant 

sorodnega dodiplomskega univerzitetnega študijskega programa, sprejetega pred 11. 6. 2004. 

Po merilih za prehode se lahko vpiše tudi študent sorodnega študijskega programa v tujini, ki mu je 

bila, skladno z zakonom, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do 

nadaljevanja študija v magistrskem študijskem programu. 

 

Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija UP FHŠ, ki pri 

obravnavi poleg sorodnega področja upošteva tudi primerljivost študijskih programov v skladu z 

Merili za prehode med študijskimi programi. Pristojna komisija lahko kandidatu določi tudi 

diferencialne izpite. 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih 

študijskih obveznostih na prvem študijskem programu.  
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Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanje študija v 2. letniku po merilih za prehode se omeji s 

številom razpisanih vpisnih mest za 1. letnik. 

  
Vpisna mesta za vpis v višji letnik 

- za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

Komuniciranje in mediji  2. letnik 

redni 
Koper Število vpisnih mest je omejeno s številom razpisanih vpisnih mest 

za 1. letnik v študijskem letu 2016/2017 
 
 
- za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce (izven EU) 

Komuniciranje in mediji  2. letnik 

redni 
Koper Število vpisnih mest je omejeno s številom razpisanih vpisnih mest 

za 1. letnik v študijskem letu 2016/2017 
 

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

 

* * * * * 

 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: KULTURNI ŠTUDIJI IN ANTROPOLOGIJA  

VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE 

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

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni študij 

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper 

VPISNI POGOJI:  

Pogoj za vpis v 1. letnik je:  

a) diploma na študijskih programih 1. stopnje s področja humanistike ali družboslovja; ali  

b) diploma na študijskih programih 1. stopnje z drugih strokovnih področij, če kandidat pred vpisom 

opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu 

do 60 kreditnih točk (ECTS) določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi individualne vloge 

kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko kandidat 

opravi med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali drugih oblikah formalnega 

izobraževanja ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program; ali 

 c) diploma na primerljivem študijskem programu v tujini, po katerem je kandidatu, skladno z 

zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja v študijskem programu. 

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva povprečno oceno pri študiju prve 

stopnje. 

 

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST: 
 
Vpisna mesta (1. letnik)  

- za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

Kulturni študiji in antropologija 
1. letnik 

redni 

Koper 20 

 
 

http://www.fhs.upr.si/sl/studenti/podiplomski-studij
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- za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (izven EU)  

Kulturni študiji in antropologija 
1. letnik 

redni 

Koper 2 

 
- za kandidate za vzporedni študij 

Kulturni študiji in antropologija 
1. letnik 

redni 

Koper 1 

 

ŠTUDIJSKI PROGRAM SE BO IZVAJAL V PRIMERU, DA BO V 1. LETNIK VPISANIH VSAJ 5 ŠTUDENTOV. 

 

 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA  V VIŠJEM LETNIKU 

VPIS V 2. LETNIK 

Študent lahko prehaja iz enega v drugi študijski program pod pogoji, določenimi s študijskim 

programom v skladu z Zakonom o visokem šolstvu oziroma Merili za prehode med študijskimi 

programi. 

Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem 

programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Pri 

prehodih med programi se upošteva doseženo število ECTS, ter skladnost in sorodnost 

predmetnikov študijskih programov. 

V 2. letnik magistrskega študijskega programa se po merilih za prehode lahko vpiše študent 

sorodnega magistrskega študijskega programa 2. stopnje, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

- študent izpolnjuje pogoje za vpis v magistrski študijski program, 

- študijski program, iz katerega študent prehaja, ob zaključku študija zagotavlja pridobitev 

primerljivih kompetenc kot magistrski študijski program, v katerega študent prehaja, 

- izpolnjeni so drugi kriteriji v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (primerljiv 

predmetnik študijskega programa, opravljene obveznosti študenta). 

V 2. letnik magistrskega študijskega programa se po merilih za prehode lahko vpiše tudi diplomant 

sorodnega dodiplomskega univerzitetnega študijskega programa, sprejetega pred 11. 6. 2004. 

Po merilih za prehode se lahko vpiše tudi študent sorodnega študijskega programa v tujini, ki mu je 

bila, skladno z zakonom, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do 

nadaljevanja študija v magistrskem študijskem programu. 

 

Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija UP FHŠ, ki pri 

obravnavi poleg sorodnega področja upošteva tudi primerljivost študijskih programov v skladu z 

Merili za prehode med študijskimi programi. Pristojna komisija lahko kandidatu določi tudi 

diferencialne izpite. 

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih 

študijskih obveznostih na prvem študijskem programu.  

 

Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanje študija v 2. letniku po merilih za prehode se omeji s 

številom razpisanih vpisnih mest za 1. letnik.  

 

Vpisna mesta za vpis v višji letnik 

- za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

Kulturni študiji in antropologija 2. letnik 

redni 
Koper Število vpisnih mest je omejeno s številom razpisanih vpisnih mest 

za 1. letnik v študijskem letu 2016/2017 
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- za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce (izven EU) 

Kulturni študiji in antropologija 2. letnik 

redni 
Koper Število vpisnih mest je omejeno s številom razpisanih vpisnih mest 

za 1. letnik v študijskem letu 2016/2017 
 
 

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

 
* * * * * 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: SLOVENISTIKA  

VRSTA PROGRAMA: PEDAGOŠKI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE 

Izvaja v sodelovanju z UP PEF. 

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

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni študij 

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper 

VPISNI POGOJI: 

Pogoj za vpis v 1. letnik je:  

a) diploma na študijskih programih 1. stopnje s področja slovenistike; ali 

b) diploma na študijskih programih 1. stopnje z drugih strokovnih področij, če kandidat pred 

vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti 

v obsegu do 60 kreditnih točk (ECTS) določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi 

individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane 

obveznosti lahko kandidat opravi med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali 

drugih oblikah formalnega izobraževanja ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski 

študijski program; ali 

c) diploma na primerljivem študijskem programu v tujini, po katerem je kandidatu, skladno z 

zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja v študijskem programu.  

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva povprečno oceno izpitov pri 

študiju prve stopnje. 

 

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST: 

 

Vpisna mesta (1. letnik)  

- za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

pedagoški študijski program Slovenistika 
1. letnik 

redni 

Koper 20 

 
- za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (izven EU)  

pedagoški študijski program Slovenistika 
1. letnik 

redni 

Koper 2 

 
- za kandidate za vzporedni študij 

pedagoški študijski program Slovenistika 
1. letnik 

redni 

Koper 1 

 

http://www.fhs.upr.si/sl/studenti/podiplomski-studij
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NADALJEVANJE ŠTUDIJA  V VIŠJEM LETNIKU 

VPIS V 2. LETNIK 

Študent lahko prehaja iz enega v drugi študijski program pod pogoji, določenimi s študijskim 

programom v skladu z Zakonom o visokem šolstvu oziroma Merili za prehode med študijskimi 

programi. 

Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem 

programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Pri 

prehodih med programi se upošteva doseženo število ECTS, ter skladnost in sorodnost 

predmetnikov študijskih programov. 

V 2. letnik magistrskega študijskega programa se po merilih za prehode lahko vpiše študent 

sorodnega magistrskega študijskega programa 2. stopnje, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

- študent izpolnjuje pogoje za vpis v magistrski študijski program, 

- študijski program, iz katerega študent prehaja, ob zaključku študija zagotavlja pridobitev 

primerljivih kompetenc kot magistrski študijski program, v katerega študent prehaja, 

- izpolnjeni so drugi kriteriji v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (primerljiv 

predmetnik študijskega programa, opravljene obveznosti študenta). 

V 2. letnik magistrskega študijskega programa se po merilih za prehode lahko vpiše tudi diplomant 

sorodnega dodiplomskega univerzitetnega študijskega programa, sprejetega pred 11. 6. 2004. 

Po merilih za prehode se lahko vpiše tudi študent sorodnega študijskega programa v tujini, ki mu je 

bila, skladno z zakonom, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do 

nadaljevanja študija v magistrskem študijskem programu. 

Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija UP FHŠ, ki pri 

obravnavi poleg sorodnega področja upošteva tudi primerljivost študijskih programov v skladu z 

Merili za prehode med študijskimi programi. Pristojna komisija lahko kandidatu določi tudi 

diferencialne izpite. 

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih 

študijskih obveznostih na prvem študijskem programu.  

 

Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanje študija v 2. letniku po merilih za prehode se omeji s 

številom razpisanih vpisnih mest za 1. letnik.  

 
Vpisna mesta za vpis v višji letnik 

- za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

pedagoški študijski program 
Slovenistika 

2. letnik 

redni 
Koper Število vpisnih mest je omejeno s številom razpisanih vpisnih mest za 

1. letnik v študijskem letu 2016/2017 

- za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce (izven EU) 

pedagoški študijski program 
Slovenistika 

2. letnik 

redni 
Koper Število vpisnih mest je omejeno s številom razpisanih vpisnih mest za 

1. letnik v študijskem letu 2016/2017 

 

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

 
 

* * * * * 

http://www.fhs.upr.si/sl/studenti/podiplomski-studij
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ŠTUDIJSKI PROGRAM: ZGODOVINA 

VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE 

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

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni študij 

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper 

VPISNI POGOJI: 

Pogoj za vpis v 1. letnik je:  

a) diploma na študijskih programih 1. stopnje s področja humanistike ali družboslovja; ali 

b) diploma na študijskih programih 1. stopnje z drugih strokovnih področij, če kandidat pred vpisom 

opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu 

do 60 kreditnih točk (ECTS) določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi individualne vloge 

kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko kandidat 

opravi med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali drugih oblikah formalnega 

izobraževanja ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program; ali 

c) diploma na primerljivem študijskem programu v tujini, po katerem je kandidatu, skladno z 

zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja v študijskem programu.  

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva povprečno oceno izpitov pri 

študiju prve stopnje. 

 

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST: 
 
Vpisna mesta (1. letnik)  

- za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

Zgodovina    
1. letnik 

redni 

Koper 20 

 
- za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (izven EU)  

Zgodovina    
1. letnik 

redni 

Koper 2 

 
- za kandidate za vzporedni študij 

Zgodovina    
1. letnik 

redni 

Koper 1 

 

ŠTUDIJSKI PROGRAM SE BO IZVAJAL V PRIMERU, DA BO V 1. LETNIK VPISANIH VSAJ 5 ŠTUDENTOV. 

 

 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA  V VIŠJEM LETNIKU 

VPIS V 2. LETNIK 

Študent lahko prehaja iz enega v drugi študijski program pod pogoji, določenimi s študijskim 

programom v skladu z Zakonom o visokem šolstvu oziroma Merili za prehode med študijskimi 

programi. 

Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem 

programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Pri 

prehodih med programi se upošteva doseženo število ECTS, ter skladnost in sorodnost 

predmetnikov študijskih programov. 
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V 2. letnik magistrskega študijskega programa se po merilih za prehode lahko vpiše študent 

sorodnega magistrskega študijskega programa 2. stopnje, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

-  študent izpolnjuje pogoje za vpis v magistrski študijski program, 

- študijski program, iz katerega študent prehaja, ob zaključku študija zagotavlja pridobitev 

primerljivih kompetenc kot magistrski študijski program, v katerega študent prehaja, 

- izpolnjeni so drugi kriteriji v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (primerljiv 

predmetnik študijskega programa, opravljene obveznosti študenta). 

V 2. letnik magistrskega študijskega programa se po merilih za prehode lahko vpiše tudi diplomant 

sorodnega dodiplomskega univerzitetnega študijskega programa, sprejetega pred 11. 6. 2004. 

Po merilih za prehode se lahko vpiše tudi študent sorodnega študijskega programa v tujini, ki mu je 

bila, skladno z zakonom, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do 

nadaljevanja študija v magistrskem študijskem programu. 

Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija UP FHŠ, ki pri 

obravnavi poleg sorodnega področja upošteva tudi primerljivost študijskih programov v skladu z 

Merili za prehode med študijskimi programi. Pristojna komisija lahko kandidatu določi tudi 

diferencialne izpite. 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih 

študijskih obveznostih na prvem študijskem programu.  

 

Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanje študija v 2. letniku po merilih za prehode se omeji s 

številom razpisanih vpisnih mest za 1. letnik.  

 

Vpisna mesta za vpis v višji letnik 

- za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

Zgodovina 
2. letnik 

redni 

Koper 
Število vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest za 1. letnik v 
študijskem letu 2016/2017 

 
- za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce (izven EU) 

Zgodovina 
2. letnik 

redni 

Koper 
Število vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest za 1. letnik v 
študijskem letu 2016/2017 

 

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

 
* * * * * 

 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: ZGODOVINA  

VRSTA PROGRAMA: DVOPREDMETNI  PEDAGOŠKI  MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE  

Izvaja v sodelovanju z UP PEF. Kombinacija z dvopredmetnim pedagoškim študijskim 

programom Geografija. 

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

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni študij 

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper 

DVOPREDMETNI ŠTUDIJ 

Pedagoški študijski program se izvaja kot dvopredmetni študij, kar pomeni, da študent poleg 

Zgodovine izbere še dvopredmetni študijski program Geografija, ki skupaj tvorita celoto. Kandidati, 

ki se prijavljajo za dvopredmetni študij, morajo v prijavi navesti oba dvopredmetna študijska 

http://www.fhs.upr.si/sl/studenti/podiplomski-studij
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programa, prav tako morajo kandidati izpolnjevati pogoje za vpis na obeh dvopredmetnih študijskih 

programih. 

Struktura dvopredmetnega študija je enakovredno sestavljena iz vsebin in kompetenc obeh 

programov. Splošne pedagoške vsebine programa se izvajajo v sodelovanju z UP Pedagoško 

fakulteto. 

 

VPISNI POGOJI: 

Pogoj za vpis v 1. letnik je:  

a) diploma na študijskih programih 1. stopnje s področja zgodovine; ali 

b) diploma na študijskih programih 1. stopnje z drugih strokovnih področij, če kandidat pred vpisom 

opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu 

do 60 kreditnih točk (ECTS) določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi individualne vloge 

kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko kandidat 

opravi med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali drugih oblikah formalnega 

izobraževanja ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program; ali 

c) diploma na primerljivem študijskem programu v tujini, po katerem je kandidatu, skladno z 

zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja v študijskem programu.  

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva povprečno oceno izpitov pri 

študiju prve stopnje. 

 

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST: 
 
Vpisna mesta (1. letnik)  

- za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

dvopredmetni pedagoški študijski program Zgodovina 
1. letnik 

redni 

Koper 20 

 
- za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (izven EU)  

dvopredmetni pedagoški študijski program Zgodovina 
1. letnik 

redni 

Koper 2 

 
- za kandidate za vzporedni študij 

dvopredmetni pedagoški študijski program Zgodovina 
1. letnik 

redni 

Koper 1 

 
 

ŠTUDIJSKI PROGRAM SE BO IZVAJAL V PRIMERU, DA BO V 1. LETNIK VPISANIH VSAJ 5 ŠTUDENTOV. 

 

 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA  V VIŠJEM LETNIKU 

VPIS V 2. LETNIK 

Študent lahko prehaja iz enega v drugi študijski program pod pogoji, določenimi s študijskim 

programom v skladu z Zakonom o visokem šolstvu oziroma Merili za prehode med študijskimi 

programi. 

Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem 

programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Pri 

prehodih med programi se upošteva doseženo število ECTS, ter skladnost in sorodnost 

predmetnikov študijskih programov. 
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V 2. letnik magistrskega študijskega programa se po merilih za prehode lahko vpiše študent 

sorodnega magistrskega študijskega programa 2. stopnje, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

-  študent izpolnjuje pogoje za vpis v magistrski študijski program, 

- študijski program, iz katerega študent prehaja, ob zaključku študija zagotavlja pridobitev 

primerljivih kompetenc kot magistrski študijski program, v katerega študent prehaja, 

- izpolnjeni so drugi kriteriji v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (primerljiv 

predmetnik študijskega programa, opravljene obveznosti študenta). 

V 2. letnik magistrskega študijskega programa se po merilih za prehode lahko vpiše tudi diplomant 

sorodnega dodiplomskega univerzitetnega študijskega programa, sprejetega pred 11. 6. 2004. 

Po merilih za prehode se lahko vpiše tudi študent sorodnega študijskega programa v tujini, ki mu je 

bila, skladno z zakonom, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do 

nadaljevanja študija v magistrskem študijskem programu. 

Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija UP FHŠ, k i pri 

obravnavi poleg sorodnega področja upošteva tudi primerljivost študijskih programov v skladu z 

Merili za prehode med študijskimi programi. Pristojna komisija lahko kandidatu določi tudi 

diferencialne izpite. 

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih 

študijskih obveznostih na prvem študijskem programu.  

Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanje študija v 2. letniku po merilih za prehode se omeji s 

številom razpisanih vpisnih mest za 1. letnik.  

 

Vpisna mesta za vpis v višji letnik 

- za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

dvopredmetni pedagoški študijski 
program Zgodovina 

2. letnik 

redni 
Koper Število vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest 

za 1. letnik v študijskem letu 2016/2017 
 
- za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce (izven EU) 

dvopredmetni pedagoški študijski 
program Zgodovina 

2. letnik 

redni 
Koper Število vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest 

za 1. letnik v študijskem letu 2016/2017 

 

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

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

POSTOPKI  ZA PRIJAVO NA RAZPIS IN ROK ZA ODDAJO PRIJAVE  

Kandidat, ki se prijavlja na razpisana vpisna mesta za vpis v posamezni magistrski študijski 

program 2. stopnje (za slovenske državljane in tujce (iz EU) in za Slovence brez slovenskega 

državljanstva in tujce (izven EU) UP FHŠ, odda elektronsko prijavo prek spletnega portala eVŠ: 

http://portal.evs.gov.si/prijava/ od 10. aprila 2017 do vključno 1. septembra 2017.  

 

1.)  

Če se kandidat prijavlja z uporabniškim imenom in geslom, mora izpolniti in oddati elektronsko 

prijavo v eVŠ do vključno 1. septembra 2017, nato prijavo natisniti, podpisati in jo skupaj z 

zahtevanimi dokazili (prilogami) priporočeno poslati po pošti (ali osebno dostaviti) na naslov 

fakultete do vključno 2. septembra 2017.  

http://www.fhs.upr.si/sl/studenti/podiplomski-studij
http://portal.evs.gov.si/prijava/


 22 

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do vključno 1. 

septembra 2017, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnji oddani prijavi v eVŠ,  ter 

podpisana in priporočeno poslana na naslov fakultete do vključno 2. septembra 2017. Na 

ovojnico poleg naslova fakultete kandidat pripiše »Prijava za vpis v podiplomski študij 

2017/2018«. 

 

2.)  

Če se kandidat prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjene prijave po pošti ne 

pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do vključno 1. septembra 2017. 

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v 

eVŠ do vključno 1. septembra 2017. Kandidat pa mora priporočeno po pošti na naslov fakultete 

poslati tiste priloge k prijavi, ki jih je v prijavi označil, da jih bo poslal po pošti (na prilogi mora biti 

naveden sklic na številko prijave za vpis), in sicer do vključno 2. septembra 2017. Na ovojnico 

poleg naslova fakultete kandidat pripiše »Prijava za vpis v podiplomski študij 2017/2018«. 

 

Navodila so objavljena tudi v dokumentu Skupni uvodni del razpisa za vpis v magistrske 

študijske programe 2. stopnje Univerze na Primorskem (UP) v študijskem letu 2017/2018. 

* * * * * * 

 

V primeru, da bodo na posameznih magistrskih študijskih programih ostala prosta vpisna 

mesta, lahko fakulteta razpiše DRUGI PRIJAVNI ROK, ki bo potekal od 14. septembra 2017 do 

vključno 20. septembra 2017. Razpoložljiva vpisna mesta za drugi prijavni rok bodo objavljena na 

spletni strani fakultete.  

 

1.)  

Če se kandidat prijavlja z uporabniškim imenom in geslom, mora izpolniti in oddati elektronsko 

prijavo v eVŠ do vključno 20. septembra 2017, nato prijavo natisniti, podpisati in jo skupaj z 

zahtevanimi dokazili (prilogami) priporočeno poslati po pošti (ali osebno dostaviti) na naslov 

fakultete do vključno 21. septembra 2017.  

 

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do vključno 20. 

septembra 2017, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnji oddani prijavi v eVŠ, ter 

podpisana in priporočeno poslana na naslov fakultete do vključno 21. septembra 2017. Na 

ovojnico poleg naslova fakultete kandidat pripiše »Prijava za vpis v podiplomski študij 

2017/2018«. 

 

2.)  

Če se kandidat prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjene prijave po pošti ne 

pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do vključno 20. septembra 2017.  

 

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v 

eVŠ do vključno 20. septembra 2017. Kandidat pa mora priporočeno po pošti na naslov fakultete 

poslati tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo poslal po pošti (na prilogi mora biti 

naveden sklic na številko prijave za vpis) do vključno 21. septembra 2017. Na ovojnico poleg 

naslova fakultete kandidat pripiše »Prijava za vpis v podiplomski študij 2017/2018«. 

 

POMEMBNO!! 

PRIJAVA ZA VPIS PO PRETEKU NAVEDENIH ROKOV, DOLOČENIH Z RAZPISOM UP, NI 

MOGOČA.  

 
DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU VPISNIH POGOJEV 

Za vpis v 1. letnik mora kandidat predložiti: 

a. diplomsko listino (originalna diplomska listina ali overjena kopija diplomske listine) – obvezna 

priloga, 
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b. potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je vidna 

povprečna ocena na predhodnem študiju ali originalna priloga k diplomi) – obvezna priloga. 

 

Kandidat, ki se prijavlja na razpisana mesta za 1. letnik za vzporedni študij, prijavi priloži: 

a. potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih na visokošolskem zavodu, 

kjer so že vpisani, in iz katerega je razvidna povprečna ocena študija) – obvezna priloga, 

b. soglasje matične fakultete (soglasje matične fakultete, na kateri so že vpisani) – obvezna 

priloga. 

Za vpis v 2. letnik (v primeru, da je kandidat diplomant) mora kandidat predložiti: 

a. diplomsko listino (originalna diplomska listina ali overjena kopija diplomske listine) – obvezna 

priloga, 

b. potrdilo o opravljenih izpitih (originalna priloga k diplomi ali originalno potrdilo o opravljenih 

izpitih, iz katerega je vidna povprečna ocena na predhodnem študiju) – obvezna priloga,   

c. učne načrte (kopije učnih načrtov predmetov prvega študijskega programa, ki morajo biti 

žigosane s strani visokošolskega zavoda, kjer je kandidat opravljal prvi študijski program) – 

obvezna priloga. 

Za vpis v 2. letnik (v primeru, da ima kandidat status študenta) mora kandidat predložiti: 

a. potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih na prvem študijskem 

programu) – obvezna priloga,   

b. učne načrte (kopije učnih načrtov predmetov prvega študijskega programa, ki morajo biti 

žigosane s strani visokošolskega zavoda, kjer je kandidat opravljal prvi študijski program) – 

obvezna priloga. 

 

Vso potrebno dokumentacijo za vpis (prijavo za vpis in priloge) kandidat pošlje na naslov 

fakultete, s pripisom »Vpis v podiplomski študij 2017/2018«.  

 

INFORMACIJE ZA KANDIDATE, KI SO ZAKLJUČILI ŠTUDIJ V TUJINI 

V magistrske študijske programe 2. stopnje UP FHŠ se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so zaključili 

primerljiv študij v tujini in jim je bila, skladno z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja, 

v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja študija v 

posameznem študijskem programu. Kandidati, ki so izobraževanje zaključili v tujini, dokazujejo 

izpolnjevanje vpisnih pogojev za vpis v prvi  ali višji letnik z odločbo o priznanju tujega 

izobraževanja. 

 

Kandidati, ki so zaključili primerljiv študij v tujini in že imajo odločbo o priznanju izobraževanja za 

namen nadaljevanja izobraževanja, morajo k prijavi za vpis v magistrski študijski program 2. stopnje 

obvezno priložiti tudi omenjeno odločbo.  

 

Kandidati, ki so zaključili primerljiv študij v tujini in še nimajo odločbe o priznanju izobraževanja, 

morajo za priznanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja zaprositi v 

elektronski PRIJAVI ZA VPIS na študijski program prek spletnega portala eVŠ: 

http://portal.evs.gov.si/prijava/. Kandidat izpolni podatke, potrebne za postopek priznavanja 

izobraževanja, in priloži zahtevane priloge (navedene so v nadaljevanju).  

 

Podrobnejše informacije o postopku priznavanja so dostopne na spletni strani UP, na naslovu: 

http://www.upr.si/index.php?page=static&item=23  

 

POMEMBNO!!  

Kandidati se morajo za vpis v študijski program prijaviti na enak način, kot je zapisan v poglavju 

»PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI ZA ODDAJO PRIJAVE«.  

 

DOKAZILA ZA PRIZNAVANJE TUJEGA IZOBRAŽEVANJA V PRIMERU, DA SE KANDIDAT VPISUJE V 1. LETNIK 

Kandidat priloži sledeča dokazila: 

http://portal.evs.gov.si/prijava/
http://www.upr.si/index.php?page=static&item=23
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a. diplomsko listino (original diplomske listine ali overjena kopija diplomske listine) – obvezna 

priloga, 

b. prevod diplomske listine v slovenski jezik (sodno overjen prevod diplomske listine iz točke a. v 

slovenski jezik. V primeru, da je diplomska listina v angleškem, italijanskem ali hrvaškem jeziku, 

sodni prevod ni potreben) – obvezna priloga, 

c. potrdilo o opravljenih izpitih (originalna priloga k diplomi ali originalno potrdilo o opravljenih 

izpitih, iz katerega je razvidna povprečna ocena na predhodnem študiju) –  obvezna priloga,   

d. prevod potrdila o opravljenih izpitih na prvem študijskem programu v slovenski jezik (sodno 

overjen prevod potrdila o opravljenih izpitih iz točke c. v slovenski jezik. V primeru, da je listina o 

izobraževanju v angleškem, italijanskem ali hrvaškem jeziku, sodni prevod ni potreben) – 

obvezna priloga, 

e. kronološki opis celotnega izobraževanja (kratek kronološki opis celotnega izobraževanja v 

slovenskem, angleškem, italijanskem ali hrvaškem jeziku, ki ga pripravi in podpiše imetnik 

listine o izobraževanju oz. njegov zakoniti zastopnik) – obvezna priloga, 

f. učne načrte (kopije učnih načrtov predmetov prvega študijskega programa, ki morajo biti 

žigosane s strani visokošolskega zavoda, kjer je kandidat opravljal prvi študijski program) – 

neobvezna priloga. 

  

Original listine mora biti legaliziran na podlagi: 

- Haaške konvencije iz leta 1961 (na sodišču krajevne pristojnosti, kjer je bilo 

spričevalo pridobljeno); žig APOSTILLE mora biti pravilno izpolnjen, oziroma 

- Zakona o overovitvi listin v mednarodnem prometu. 

 

Vso potrebno dokumentacijo za vpis (prijavo za vpis in priloge) kandidat pošlje na naslov 

fakultete, s pripisom »Vpis v podiplomski študij 2017/2018«.  

 

Seznam dokumentov, ki so potrebni za postopek priznavanja, se lahko razlikuje glede na državo 

izvora listine o izobraževanju, zato priporočamo, da se o podrobnejšem seznamu dokumentov 

oziroma informacijah v zvezi s postopkom, kandidati predhodno pozanimajo na fakulteti. 

 
Legalizacija originala se ne zahteva v primeru, kadar je z dvostranskim sporazumom odpravljena v 

celoti. Seznam držav je dostopen na spletni strani: 

http://www.mp.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/mednarodne_pogodbe_s_podrocja_pravosodja/b

ilateralni_sporazumi. 

 
DOKAZILA ZA PRIZNAVANJE TUJEGA IZOBRAŽEVANJA V PRIMERU, DA SE KANDIDAT VPISUJE V 2. LETNIK PO 

MERILIH ZA PREHODE 

Kandidat priloži sledeča dokazila: 
a. diplomsko listino (originalno ali overjeno kopijo diplomske listine) – obvezna priloga v primeru, 

da se kandidat prijavlja kot diplomant študijskega programa, sprejetega pred 11. 6. 2004, 

b. prevod diplomske listine (sodno overjen prevod diplomske listine iz točke a. v slovenski jezik. V 

primeru, da je listina o izobraževanju v angleškem, italijanskem ali hrvaškem jeziku, sodni 

prevod ni potreben) – obvezna priloga v primeru, da se kandidat prijavlja kot diplomant 

študijskega programa, sprejetega pred 11. 6. 2004, 

c. potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih na prvem študijskem 

programu) – obvezna priloga,   

d. prevod potrdila o opravljenih izpitih na prvem študijskem programu v slovenski jezik (sodno 

overjen prevod potrdila o opravljenih izpitih iz točke a) v slovenski jezik. V primeru, da je listina 

o izobraževanju v angleškem, italijanskem ali hrvaškem jeziku, sodni prevod ni potreben) – 

obvezna priloga, 

e. kronološki opis celotnega izobraževanja (kratek kronološki opis celotnega izobraževanja v 

slovenskem, angleškem, italijanskem ali hrvaškem jeziku, ki ga pripravi in podpiše imetnik 

listine o izobraževanju oz. njegov zakoniti zastopnik) – obvezna priloga, 

f. učne načrte (kopije učnih načrtov predmetov prvega študijskega programa, ki morajo biti 

žigosane s strani visokošolskega zavoda, kjer je kandidat opravljal prvi študijski program) – 

obvezna priloga. 

http://www.mp.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/mednarodne_pogodbe_s_podrocja_pravosodja/bilateralni_sporazumi
http://www.mp.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/mednarodne_pogodbe_s_podrocja_pravosodja/bilateralni_sporazumi
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Original listine mora biti legaliziran na podlagi: 

- Haaške konvencije iz leta 1961 (na sodišču krajevne pristojnosti, kjer je bilo 

spričevalo pridobljeno); žig APOSTILLE mora biti pravilno izpolnjen, oziroma 

- Zakona o overovitvi listin v mednarodnem prometu. 

 

Vso potrebno dokumentacijo za vpis (prijavo za vpis in priloge) kandidat pošlje na naslov 

fakultete, s pripisom »Vpis v podiplomski študij 2017/2018«.  

 

Seznam dokumentov, ki so potrebni za postopek priznavanja, se lahko razlikuje glede na državo 

izvora listine o izobraževanju, zato priporočamo, da se o podrobnejšem seznamu dokumentov 

oziroma informacijah v zvezi s postopkom, kandidati predhodno pozanimajo na fakulteti. 

 
Legalizacija originala se ne zahteva v primeru, kadar je z dvostranskim sporazumom odpravljena v 

celoti. Seznam držav je dostopen na spletni strani: 

http://www.mp.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/mednarodne_pogodbe_s_podrocja_pravosodja/b

ilateralni_sporazumi. 

 

Podrobnejše informacije o postopku priznavanja so dostopne na spletni strani UP, na naslovu: 

http://www.upr.si/index.php?page=static&item=23.  

 

DODATNE INFORMACIJE 

Podrobnejše informacije o podiplomskih študijskih programih ter prijavi in vpisu bodo predstavljene 

na informativnih dnevih za podiplomski študij in na spletnih straneh UP FHŠ.  

 

 telefon  

(referat za študente) 

e-pošta spletna stran 

UP FHŠ +386 (5) 663 77 52 referat.podiplomski@fhs.upr.si   www.fhs.upr.si  

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

http://www.mp.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/mednarodne_pogodbe_s_podrocja_pravosodja/bilateralni_sporazumi
http://www.mp.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/mednarodne_pogodbe_s_podrocja_pravosodja/bilateralni_sporazumi
http://www.upr.si/index.php?page=static&item=23
mailto:referat.podiplomski@fhs.upr.si
http://www.fhs.upr.si/
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RAZPIS ZA VPIS 

V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE 

UNIVERZE NA PRIMORSKEM 

 

V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 

 
 

Za vpis v magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2017/2018 Univerza na 

Primorskem razpisuje naslednje študijske programe UP Fakultete za management (UP FM):  

 

Članica UP Ime študijskega programa 

Magistrski študijski programi 2. stopnje 

UP FM 

EKONOMIJA IN FINANCE (izvedba v slovenskem in angleškem jeziku) 

INOVIRANJE IN PODJETNIŠTVO 

MANAGEMENT   

PRAVO ZA MANAGEMENT 

UP FM (koordinatorica), UP 
FHŠ, UP FVZ in UP FTŠ 
Turistica 

MANAGEMENT TRAJNOSTNEGA RAZVOJA 

UP FM (koordinatorica) in UP 
FHŠ 

POLITOLOGIJA 

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
 

UP FAKULTETA ZA MANAGEMENT (UP FM) 

Cankarjeva 5, 6000 Koper 

SPLETNA STRAN: www.fm.upr.si 

Telefon: +386 (5) 610 20 03, +386 (5) 610 20 20, +386 (5) 610 20 27 

Faks: +386 (5) 610 20 15 

Elektronski naslov: referat@fm.upr.si  

 

Informativni mesti:  

- Koper: UP FM, Cankarjeva 5, Koper 

- Škofja Loka: Ljudska univerza Škofja Loka, Podlubnik 1/a, 4220 Škofja Loka, tel.: (04) 506 13 70 

 

UP Fakulteta za management (UP FM) v študijskem letu 2017/2018 razpisuje magistrske študijske 

programe 2. stopnje: Ekonomija in finance (izvedba v slovenskem in angleškem jeziku), 

Management, Inoviranje in podjetništvo ter Pravo za management.  

http://www.fm.upr.si/
mailto:referat@fm.upr.si
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V sodelovanju z UP Fakulteto za humanistične študije, UP Fakulteto za vede o zdravju in UP 

Fakulteto za turistične študije – Turistico razpisuje interdisciplinarni magistrski študijski program 2. 

stopnje Management trajnostnega razvoja, v sodelovanju z UP Fakulteto za humanistične študije pa 

interdisciplinarni magistrski študijski program 2. stopnje Politologija. 

 

Termini informativnih dni bodo objavljeni na spletni strani fakultete. 

 

* * * * * 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA IN FINANCE 

Magistrski študijski program 2. stopnje Ekonomija in finance je razpisan za izvedbo v 

slovenskem in angleškem jeziku. 

 

VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE 

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

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni in izredni študij 

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper 

VPISNI POGOJI:  
Pogoj za vpis v 1. letnik:  

V 1. letnik študijskega programa se lahko vpiše, kdor je diplomiral na področju managementa, 

ekonomskih in poslovnih ved ter prava na: 

a) študijskem programu 1. stopnje ali 

b) dodiplomskem študijskem programu (študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004). 

 

Dodatni pogoj za vpis v študijski program je uspešno opravljen preizkus ugotavljanja analitičnih 

sposobnosti s področja ekonomije in matematike.  

 

V študijski program se lahko vpiše tudi diplomant z drugih strokovnih področij, ki pa mora pred 

vpisom opraviti študijske obveznosti predmetov: Uvod v ekonomijo, Osnove računovodstva in 

Osnove poslovnih financ. 

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno predhodnega študija.  
 

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST:  

 

Vpisna mesta (1. letnik) 

 

-  za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

Ekonomija in finance 
1. letnik 

redni izredni 

Koper - izvedba v slovenskem jeziku 30 20 

Koper - izvedba v angleškem jeziku - 20 

 
- za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav nečlanic EU) 

Ekonomija in finance 
1. letnik 

redni  izredni 

Koper - izvedba v slovenskem jeziku 3 2 

Koper - izvedba v angleškem jeziku - 20 

 
 
- za kandidate za vzporedni študij 

Ekonomija in finance 
1. letnik 

redni  izredni 
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Koper - izvedba v slovenskem jeziku 2 - 

 
 

ŠTUDIJSKI PROGRAM SE BO IZVAJAL, ČE BO VANJ VPISANIH VSAJ 20 ŠTUDENTOV. 

 

 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA  V VIŠJEM LETNIKU 

VPIS V 2. LETNIK 

Prehodi med študijskimi programi so možni na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu, Meril za 

prehode med študijskimi programi in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo predmetno področje. 

 

Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja na prvem 

študijskem programu, iz katerega študent prehaja, in nadaljevanje študija na drugem študijskem 

programu, v katerega študent prehaja. Pri prehodih med programi se upoštevajo doseženo število 

ECTS ter usklajenost in sorodnost predmetnikov študijskih programov. 

 

Študent lahko prehaja v študijski program, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

- študent izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program, 

- pristojna komisija UP FM, oceni, ali se študentu lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS 

s predhodnega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete študijskega 

programa 2. stopnje Ekonomija in finance, 

- ob koncu študija študent pridobi primerljive kompetence kot na predhodno vpisanem študijskem 

programu. 

Prehodi so mogoči iz vseh sorodnih študijskih programov, ki se izvajajo v državah EU. Pri prehodu 

se upoštevajo vse obveznosti, ki jih je v predhodnem programu študent opravil in ki se mu lahko 

priznajo. Študentu se izpiti, ki jih je opravil na predhodnem izobraževanju lahko priznajo le na 

podlagi predložitve učnih načrtov predmetov. Na podlagi tega pristojna komisija UP FM odloči 

katere obveznosti opravi za dokončanje študija. 

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izboru kandidatov uporabljajo merila, ki določajo pogoje za izbiro v 

primeru omejitve vpisa v 1. letnik študijskega programa. 

 

Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanju študija v višjem letniku po merilih za prehode se 

omeji s številom razpisanih vpisnih mest za 1. letnik. 

 

Vpisna mesta za vpis v višji letnik 

- za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

Ekonomija in finance 
2. letnik 

redni  

Koper - izvedba v slovenskem jeziku 
Število razpisanih vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih 
mest za 1. letnik v študijskem letu 2016/2017 

 

- za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav nečlanic EU) 

Ekonomija in finance 
2. letnik 

redni  

Koper - izvedba v slovenskem jeziku 
Število razpisanih vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih 
mest za 1. letnik v študijskem letu 2016/2017 

 
Spletna stran, na kateri je študijski program objavljen:  
http://www.fm-kp.si/si/magistrski_program_2_stopnje_ekonomija_in_finance.html 

 

 
* * * * * 

 

http://www.fm-kp.si/si/magistrski_program_2_stopnje_ekonomija_in_finance.html
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ŠTUDIJSKI PROGRAM: INOVIRANJE IN PODJETNIŠTVO  

VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE 

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

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni in izredni študij 

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper 

VPISNI POGOJI:  

V 1. letnik študijskega programa se lahko vpiše, kdor je diplomiral na področjih managementa, 

ekonomskih, poslovnih ved in upravnih ved ali prava: 

- v študijskem programu 1. stopnje ali  

- v visokošolskem strokovnem študijskem programu (študijski program, sprejet pred 11. 6. 

2004). 

V 1. letnik študijskega programa se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so diplomirali po študijskem 

programu 1. stopnje ali visokošolskem strokovnem študijskem programu (sprejet pred 11. 6. 2004) 

ali univerzitetnem študijskem programu (sprejet pred 11. 6. 2004) z drugih strokovnih področij. Ti 

kandidati morajo pred vpisom opraviti premostitveni program v obsegu od 12 do 18 ECTS, ki jih 

kandidatu določi pristojna komisija glede na različnost strokovnega področja.   

 
V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno predhodnega študija.  
 

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST:  

 

Vpisna mesta (1. letnik)  

- za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

Inoviranje in podjetništvo  
1. letnik 

redni izredni 

Koper 30 20 

 

- za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav nečlanic EU) 

Inoviranje in podjetništvo 
1. letnik 

redni  izredni 

Koper 3 2 

 
- za kandidate za vzporedni študij 

Inoviranje in podjetništvo 
1. letnik 

redni  izredni 

Koper 2 - 

 

ŠTUDIJSKI PROGRAM SE BO IZVAJAL, ČE BO VANJ VPISANIH VSAJ 20 ŠTUDENTOV. 

 
NADALJEVANJE ŠTUDIJA  V VIŠJEM LETNIKU 

VPIS V 2. LETNIK 

Prehodi med študijskimi programi so možni na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu, Meril za 

prehode med študijskimi programi in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo predmetno področje. 

 

Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja na prvem 

študijskem programu, iz katerega študent prehaja, in nadaljevanje študija na drugem študijskem 

programu, v katerega študent prehaja. Pri prehodih med programi se upoštevajo doseženo število 

ECTS ter usklajenost in sorodnost predmetnikov študijskih programov. 

 

Prehodi v magistrski študijski program druge stopnje Inoviranje in podjetništvo so mogoči: 

- iz študijskih programov 2. stopnje na področju managementa, ekonomije, poslovnih in upravnih 

ved in prava, in 
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- univerzitetnih študijskih programov na področju managementa, ekonomije, poslovnih in 

upravnih ved in prava (sprejeti pred 11.6.2004). 

 

Študent oziroma diplomant (študijskega programa, sprejetega pred 11. 6. 2004) se lahko vpiše po 

merilih za prehode, če mu pristojna komisija lahko iz predhodnega programa prizna vsaj polovico 

obveznosti ECTS iz obveznih vsebin študijskega programa. 

 

Pri prehodu se priznajo primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem 

programu in neformalno pridobljena primerljiva znanja.  Pristojna komisija odloči v kateri letnik lahko 

študent prehaja in študentu določi individualni predmetnik za dokončanje študija tako, da ob koncu 

študija študent pridobi vse potrebne kompetence. 

 

Vpisna mesta za vpis v višji letnik 

- za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

Inoviranje in podjetništvo 
2. letnik 

redni  

Koper 
Število razpisanih vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest za 
1. letnik v 2016/2017 

 

- za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav nečlanic EU) 

Inoviranje in podjetništvo 
2. letnik 

redni  

Koper 
Število razpisanih vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest za 
1. letnik v 2016/2017 

 
Spletna stran, na kateri je študijski program objavljen:  
http://www.fm-kp.si/izobrazevanje/programi_2_stopnje/inoviranje_in_podjetnistvo 

 

 

* * * * * 
 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: MANAGEMENT 

VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE 

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

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni in izredni študij 

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper, Škofja Loka 

VPISNI POGOJI:  

Pogoj za vpis v 1. letnik je:  

a) diploma študijskega programa 1. stopnje s področja managementa, ekonomskih in poslovnih 

ved ter prava; ali  

b) diploma dodiplomskega študijskega programa (programi, sprejeti pred 11. 6. 2004) s področja 

managementa, ekonomskih in poslovnih ved ter prava. 

V študijski program se lahko vpiše tudi diplomant drugih strokovnih področij, ki pa mora pred 

vpisom opraviti študijske obveznosti predmetov: Uvod v ekonomijo, Uvod v management in Uvod v 

pravo.  

 
V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno predhodnega študija.   
 

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST:  

 
Vpisna mesta (1. letnik)  
- za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

Management  1. letnik 

http://www.fm-kp.si/izobrazevanje/programi_2_stopnje/inoviranje_in_podjetnistvo
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redni izredni 

Koper 50 20 

Škofja Loka 50 20 

 
- za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav nečlanic EU) 

Management 
1. letnik 

redni  izredni 

Koper 5 2 

Škofja Loka 5 2 

 
 - za kandidate za vzporedni študij 

Management 
1. letnik 

redni  izredni 

Koper 2 - 

Škofja Loka 2 - 

 

NA ŠTUDIJSKEM SREDIŠČU SE BO ŠTUDIJSKI PROGRAM IZVAJAL, ČE BO VANJ VPISANIH VSAJ 20 

ŠTUDENTOV.  

 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA  V VIŠJEM LETNIKU 

VPIS V 2. LETNIK 

Prehodi med študijskimi programi so možni na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu, Meril za 

prehode med študijskimi programi in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo predmetno področje. 

 

Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja na prvem 

študijskem programu, iz katerega študent prehaja, in nadaljevanje študija na drugem študijskem 

programu, v katerega študent prehaja. Pri prehodih med programi se upoštevajo doseženo število 

ECTS ter usklajenost in sorodnost predmetnikov študijskih programov. 

 

Študent lahko prehaja v študijski program, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

- študent izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program, 

- pristojna komisija UP FM, oceni, ali se študentu lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS 

s predhodnega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete magistrskega 

študijskega programa 2. stopnje Management, 

- ob koncu študija študent pridobi primerljive kompetence kot na predhodno vpisanem študijskem 

programu. 

Prehodi so mogoči iz vseh sorodnih študijskih programov, ki se izvajajo v državah EU. Pri prehodu 

se upoštevajo vse obveznosti, ki jih je v predhodnem programu študent opravil in ki se mu lahko 

priznajo. Študentu se izpiti, ki jih je opravil na predhodnem izobraževanju lahko priznajo le na 

podlagi predložitve učnih načrtov predmetov. Na podlagi tega pristojna komisija UP FM odloči 

katere obveznosti opravi za dokončanje študija. 

Prehodi v magistrski študijski program 2. stopnje Management so mogoči tudi iz univerzitetnih 

študijskih programov s področja managementa, ekonomskih in poslovnih ved ter prava (študijski 

programi, sprejeti pred 11. 6. 2004). 

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izboru kandidatov uporabljajo merila, ki določajo pogoje za izbiro v 

primeru omejitve vpisa v 1. letnik študijskega programa. 

Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanju študija v višjem letniku po merilih za prehode se 

omeji s številom razpisanih vpisnih mest za 1. letnik generacije. 

 

Vpisna mesta za vpis v višji letnik 

-  za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

Management - izvedba v 
slovenskem jeziku  

2. letnik 

redni  
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Koper 
Število razpisanih vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih 
mest za 1. letnik v študijskem letu 2016/2017 

Celje 

Škofja Loka 

 
- za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav nečlanic EU) 

Management - izvedba v 
slovenskem jeziku 

2. letnik 

redni  

Koper 
Število razpisanih vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih 
mest za 1. letnik v študijskem letu 2016/2017 

Celje 

Škofja Loka 

 

 
Spletna stran, na kateri je študijski program objavljen: 
http://www.fm-kp.si/si/magistrski_program_2_stopnje_management.html 

 

 

* * * * *   

ŠTUDIJSKI PROGRAM: PRAVO ZA MANAGEMENT 

VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE 

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

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni in izredni študij 

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper 

VPISNI POGOJI:  

V 1. letnik študijskega programa se lahko vpiše, kdor je diplomiral na področjih managementa, 

ekonomskih, poslovnih ved ali prava: 

- v študijskem programu 1. stopnje ali  

- v visokošolskem strokovnem študijskem programu (sprejet pred 11. 6. 2004). 

V 1. letnik študijskega programa se lahko vpišejo tudi diplomanti drugih strokovnih področij (drugo 

družboslovje, humanistika, naravoslovje, tehnika). Ti morajo pred vpisom opraviti premostitveni 

program, ki obsega 18 ECTS, in sicer: 

- Pravo družb in delovno pravo (6 ECTS),   

- Uvod v pravo (6 ECTS) in  

- Uvod v management (6 ECTS). 

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno predhodnega študija.  
 

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST:  

 
Vpisna mesta (1. letnik)  

- za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

Pravo za management  
1. letnik 

redni izredni 

Koper 30 20 

 
- za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav nečlanic EU) 

Pravo za management 
1. letnik 

redni  izredni 

Koper 3 2 

 
- za kandidate za vzporedni študij 

Pravo za management 
1. letnik 

redni  izredni 

Koper 2 - 

http://www.fm-kp.si/si/magistrski_program_2_stopnje_management.html
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ŠTUDIJSKI PROGRAM SE BO IZVAJAL, ČE BO VANJ VPISANIH VSAJ 20 ŠTUDENTOV. 

 
 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA  V VIŠJEM LETNIKU 

VPIS V 2. LETNIK 

Prehodi med študijskimi programi so možni na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu, Meril za 

prehode med študijskimi programi in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo predmetno področje. 

 

Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja na prvem 

študijskem programu, iz katerega študent prehaja, in nadaljevanje študija na drugem študijskem 

programu, v katerega študent prehaja. Pri prehodih med programi se upoštevajo doseženo število 

ECTS ter usklajenost in sorodnost predmetnikov študijskih programov. 

Študent lahko prehaja v študijski program, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

- študent izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program, 

- pristojna komisija UP FM, oceni, ali se študentu lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS 

s predhodnega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete študijskega 

programa 2. stopnje Pravo za management, 

- ob koncu študija študent pridobi primerljive kompetence kot na predhodno vpisanem študijskem 

programu. 

Prehodi so mogoči iz vseh sorodnih študijskih programov, ki se izvajajo v državah EU. Pri prehodu 

se upoštevajo vse obveznosti, ki jih je v predhodnem programu študent opravil in ki se mu lahko 

priznajo. Študentu se izpiti, ki jih je opravil na predhodnem izobraževanju lahko priznajo le na 

podlagi predložitve učnih načrtov predmetov. Na podlagi tega pristojna komisija UP FM odloči 

katere obveznosti opravi za dokončanje študija. 

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izboru kandidatov uporabljajo merila, ki določajo pogoje za izbiro v 

primeru omejitve vpisa v 1. letnik študijskega programa. 

 

Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanju študija v višjem letniku po merilih za prehode se 

omeji s številom razpisanih vpisnih mest za 1. letnik. 

 
Vpisna mesta za vpis v višji letnik 

- za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

Pravo za management 
2. letnik 

redni  

Koper 
Število razpisanih vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest za 
1. letnik v študijskem letu 2016/2017 

 
- za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav nečlanic EU) 

Pravo za management 
2. letnik 

redni  

Koper 
Število razpisanih vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest za 
1. letnik v študijskem letu 2016/2017 

 
 
Spletna stran, na kateri je študijski program objavljen:  
http://www.fm-kp.si/si/magistrski_program_2_stopnje_pravo_za_management.html 

 

 
* * * * * 

DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU VPISNIH POGOJEV 

Za vpis v 1. letnik mora kandidat predložiti: 

a. diplomsko listino (originalno ali overjeno kopijo diplomske listine) – obvezna priloga, 

b. potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna 

povprečna ocena študija) – obvezna priloga. 

http://www.fm-kp.si/si/magistrski_program_2_stopnje_pravo_za_management.html
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Kandidat, ki se prijavlja na razpisana mesta za 1. letnik za vzporedni študij, mora prijavi priložiti: 

a. potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna 

povprečna ocena študija) – obvezna priloga, 

b. soglasje matične fakultete (soglasje matične fakultete, na kateri je kandidat že vpisan) – 

obvezna priloga. 

Za vpis v 2. letnik (v primeru, da je kandidat diplomant) mora kandidat predložiti: 

a. diplomsko listino (originalno ali overjeno kopijo diplomske listine) – obvezna priloga, 

b. potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna 

povprečna ocena študija) – obvezna priloga, 

c. učne načrte (kopije učnih načrtov predmetov, ki morajo biti žigosane s strani visokošolskega 

zavoda, kjer je kandidat opravljal prvi študijski program) – obvezna priloga. 

Za vpis v 2. letnik (v primeru, da ima kandidat status študenta) mora kandidat predložiti: 

a. potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna 

povprečna ocena študija) – obvezna priloga, 

b. učne načrte (kopije učnih načrtov predmetov, ki morajo biti žigosane s strani visokošolskega 

zavoda, kjer je kandidat opravljal prvi študijski program) – obvezna priloga. 

 

Diplomantom UP Fakultete za management ni potrebno prilagati potrdila o opravljenih izpitih in 

overjene kopije diplome. 

 

Vso potrebno dokumentacijo za vpis (prijavo za vpis in priloge) kandidat pošlje na naslov: 

UP Fakulteta za management, Cankarjeva 5, 6000 Koper, s pripisom »Vpis v podiplomski 

študij 2017/2018«.  

 

DOKAZILA ZA PRIZNAVANJE TUJEGA IZOBRAŽEVANJA V PRIMERU, DA IMA KANDIDAT TUJO DIPLOMSKO 

LISTINO 

Kandidat mora priložiti sledeča dokazila: 
a. diplomsko listino (original diplomske listine / diploma tuje institucije) – obvezna priloga, 

b. potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna 

povprečna ocena študija) – obvezna priloga, 

c. overjen prevod diplomske listine (sodno overjen prevod diplome v slovenski jezik –  obvezno le 

če listina ni v slovenskem, italijanskem, hrvaškem ali angleškem jeziku), 

d. overjen prevod potrdila (sodno overjen prevod potrdila o opravljenih izpitih – obvezno le če 

listina ni v slovenskem, italijanskem, hrvaškem ali angleškem jeziku), 

e. kronološki opis (kronološki opis izobraževanja, ki ga pripravi kandidat) – obvezna priloga, 

f. opis študijskega programa (opis oziroma podatki o končanem študijskem programu) – 

neobvezna priloga. 

 

Original listine mora biti legaliziran na podlagi: 

- Haaške konvencije iz leta 1961 (na sodišču krajevne pristojnosti, kjer je bilo 

spričevalo pridobljeno); žig APOSTILLE mora biti pravilno izpolnjen, oziroma 

- Zakona o overovitvi listin v mednarodnem prometu. 

 

Vso potrebno dokumentacijo za vpis (prijavo za vpis in priloge) kandidat pošlje na naslov: 

UP Fakulteta za management, Cankarjeva 5, 6000 Koper, s pripisom »Vpis v podiplomski 

študij 2017/2018«.  

 

Seznam dokumentov, ki so potrebni za postopek priznavanja, se lahko razlikuje glede na državo 

izvora listine o izobraževanju, zato priporočamo, da se o podrobnejšem seznamu dokumentov 

oziroma informacijah v zvezi s postopkom, kandidati predhodno pozanimajo na fakulteti. 

 

Legalizacija originala se ne zahteva v primeru, kadar je z dvostranskim sporazumom odpravljena v 

celoti. Seznam držav je dostopen na spletni strani: 
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http://www.mp.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/mednarodne_pogodbe_s_podrocja_pravosodja/b

ilateralni_sporazumi. 

 

* * * * * 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: MANAGEMENT TRAJNOSTNEGA RAZVOJA 

VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE 

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

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni in izredni študij 

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper 

Interdisciplinarni študijski program skupaj izvajajo UP Fakulteta za management, UP 
Fakulteta za humanistične študije, UP Fakulteta za vede o zdravju in UP Fakulteta za 
turistične študije - Turistica. 

 
Informativna mesta:  
UP Fakulteta za management  
Cankarjeva 5, 6000 Koper  
Tel.: (05) 610 20 03, 610 20 20, 610 20 27 
Faks: (05) 610 20 15 
E-pošta: referat@fm.upr.si  
Spletna stran: www.fm.upr.si 
 
UP Fakulteta humanistične študije  
Titov trg 5, 6000 Koper 
Tel.: (05) 663 77 40 
Faks: (05) 663 77 42 
E-pošta: info@fhs.upr.si 
Spletna stran: www.fhs.upr.si  
 
UP Fakulteta za vede o zdravju  
Polje 42, 6310 Izola  
Tel.: (05) 662 64 60 
Faks: (05) 662 64 80 
E-pošta: info@fvz.upr.si 
Spletni naslov: www.fvz.upr.si 
 
UP Fakulteta za turistične študije - Turistica  
Obala 11a, 6320 Portorož  
Tel.: (05) 617 70 00 
Faks: (05) 617 70 20 
E-pošta: info@turistica.upr.si 
Spletni naslov: www.turistica.si 
 
Termini informativnih dni bodo objavljeni na spletnih straneh fakultet. 

 

VPISNI POGOJI:  
V 1. letnik študijskega programa se lahko vpiše, kdor je diplomiral na področju humanističnih  

družboslovnih, tehniških, zdravstvenih, biotehničnih ali naravoslovnih ved: 

- v študijskem programu 1. stopnje ali 

- v dodiplomskem študijskem programu (študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004). 

 

V študijski program se lahko vpiše tudi diplomant z drugih strokovnih področij, ki pa mora pred 

vpisom opraviti študijske obveznosti v obsegu od 12 do 18 ECTS, ki jih kandidatu določi pristojna 

komisija glede na različnost strokovnega področja. 

 

V študijski program se lahko vpišejo kandidati, ki so v tujini opravili primerljiv program. 

 

http://www.mp.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/mednarodne_pogodbe_s_podrocja_pravosodja/bilateralni_sporazumi
http://www.mp.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/mednarodne_pogodbe_s_podrocja_pravosodja/bilateralni_sporazumi
mailto:referat@fm.upr.si
http://www.fm.upr.si/
http://www.fhs.upr.si/
http://www.fvz.upr.si/
http://www.turistica.si/
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V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno predhodnega študija.   
 
ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST:  

Vpisna mesta (1. letnik)  

 
- za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

Management trajnostnega razvoja  1. letnik 

Koper 
redni izredni 

30 20 

 

- za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav nečlanic EU) 

Management trajnostnega razvoja 1. letnik 

Koper 
redni  izredni 

3 2 

 
- za kandidate za vzporedni študij 

Management trajnostnega razvoja 1. letnik 

Koper 
redni  izredni 

2 2 

 

ŠTUDIJSKI PROGRAM SE BO IZVAJAL, ČE BO VANJ VPISANIH VSAJ 20 ŠTUDENTOV. 

 
 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA  V VIŠJEM LETNIKU 

VPIS V 2. LETNIK 

Prehodi med študijskimi programi so možni na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu, Meril za 

prehode med študijskimi programi in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo predmetno področje. 

 

Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja na prvem 

študijskem programu, iz katerega študent prehaja, in nadaljevanje študija na drugem študijskem 

programu, v katerega študent prehaja. Pri prehodih med programi se upoštevajo doseženo število 

ECTS ter usklajenost in sorodnost predmetnikov študijskih programov. 

 

Študent lahko prehaja v študijski program, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

- študent izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program, 

- pristojna komisija UP FM, oceni, ali se študentu lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS 

s predhodnega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete študijskega programa 

2. stopnje Management trajnostnega razvoja, 

- ob koncu študija študent pridobi primerljive kompetence kot na predhodno vpisanem študijskem 

programu. 

 

Prehodi so mogoči iz vseh sorodnih študijskih programov, ki se izvajajo v državah EU. Pri prehodu 

se upoštevajo vse obveznosti, ki jih je v predhodnem programu študent opravil in ki se mu lahko 

priznajo. Študentu se izpiti, ki jih je opravil na predhodnem izobraževanju lahko priznajo le na 

podlagi predložitve učnih načrtov predmetov. Na podlagi tega pristojna komisija UP FM odloči, 

katere obveznosti opravi za dokončanje študija. 

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izboru kandidatov uporabljajo merila, ki določajo pogoje za izbiro v 

primeru omejitve vpisa v 1. letnik študijskega programa. 

 

Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanju študija v višjem letniku po merilih za prehode se 

omeji s številom razpisanih vpisnih mest za 1. letnik. 
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Vpisna mesta za vpis v višji letnik 

- za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

Management trajnostnega 
razvoja 

2. letnik 

redni  

Koper 
Število razpisanih vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest za 
1. letnik v 2016/2017 

 
-  za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav nečlanic EU) 

Management trajnostnega 
razvoja 

2. letnik 

redni  

Koper 
Število razpisanih vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest za 
1. letnik v 2016/2017 

 
Spletna stran, na kateri je študijski program objavljen:  
http://www.fm-kp.si/si/magistrski_program_2_stopnje_management_trajnostnega_razvoja.html 

 
 

* * * * * 
DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU VPISNIH POGOJEV 

Za vpis v 1. letnik mora kandidat predložiti: 

a. diplomsko listino (originalno ali overjeno kopijo diplomske listine) – obvezna priloga, 

b. potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna 

povprečna ocena študija) – obvezna priloga. 

 

Kandidat, ki se prijavlja na razpisana mesta za 1. letnik za vzporedni študij, mora prijavi priložiti: 

a. potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna 

povprečna ocena študija) – obvezna priloga, 

b. soglasje matične fakultete (soglasje matične fakultete, na kateri je kandidat že vpisan) – 

obvezna priloga. 

 

Za vpis v 2. letnik (v primeru, da je kandidat diplomant) mora kandidat predložiti: 

a. diplomsko listino (originalno ali overjeno kopijo diplomske listine) – obvezna priloga, 

b. potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna 

povprečna ocena študija) – obvezna priloga, 

c. učne načrte (kopije učnih načrtov predmetov, ki morajo biti žigosane s strani visokošolskega 

zavoda, kjer je kandidat opravljal prvi študijski program) – obvezna priloga. 

 

Za vpis v 2. letnik (v primeru, da ima kandidat status študenta) mora kandidat predložiti: 

a. potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna 

povprečna ocena študija) – obvezna priloga, 

b. učne načrte (kopije učnih načrtov predmetov, ki morajo biti žigosane s strani visokošolskega 

zavoda, kjer je kandidat opravljal prvi študijski program) – obvezna priloga. 

 

Diplomantom UP Fakultete za management, UP Fakultete za humanistične študije, UP Fakultete za 

vede o zdravju in UP Fakultete za turistične študije - Turistice ni potrebno prilagati diplome in 

potrdila o opravljenih izpitih. 

 

Vso potrebno dokumentacijo za vpis (prijavo za vpis in priloge) kandidat pošlje na naslov: 

UP Fakulteta za management, Cankarjeva 5, 6000 Koper, s pripisom »Vpis v podiplomski 

študij 2017/2018«.  

 

DOKAZILA ZA PRIZNAVANJE TUJEGA IZOBRAŽEVANJA V PRIMERU, DA IMA KANDIDAT TUJO DIPLOMSKO 

LISTINO 

Kandidat mora predložiti sledeča dokazila: 

a. diplomsko listino (izvirnik (original) diplomske listine / diploma tuje institucije) – obvezna priloga, 

http://www.fm-kp.si/si/magistrski_program_2_stopnje_management_trajnostnega_razvoja.html
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b. potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna 

povprečna ocena študija) – obvezna priloga, 

c. overjen prevod diplomske listine (sodno overjen prevod diplome v slovenski jezik) - obvezno le 

če listina ni v slovenskem, italijanskem, hrvaškem ali angleškem jeziku, 

d. overjen prevod potrdila (sodno overjen prevod potrdila o opravljenih izpitih) - obvezno le če 

listina ni v slovenskem, italijanskem, hrvaškem ali angleškem jeziku, 

e. kronološki opis (kronološki opis izobraževanja, ki ga pripravi kandidat) – obvezna priloga, 

f. opis študijskega programa (opis oziroma podatki o končanem študijskem programu) – 

neobvezna priloga. 

 

Original listine mora biti legaliziran na podlagi: 

- Haaške konvencije iz leta 1961 (na sodišču krajevne pristojnosti, kjer je bilo 

spričevalo pridobljeno); žig APOSTILLE mora biti pravilno izpolnjen, oziroma 

- Zakona o overovitvi listin v mednarodnem prometu. 

 

Vso potrebno dokumentacijo za vpis (prijavo za vpis in priloge) kandidat pošlje na naslov: 

UP Fakulteta za management, Cankarjeva 5, 6000 Koper, s pripisom »Vpis v podiplomski 

študij 2017/2018«.  

 

Seznam dokumentov, ki so potrebni za postopek priznavanja, se lahko razlikuje glede na državo 

izvora listine o izobraževanju, zato priporočamo, da se o podrobnejšem seznamu dokumentov 

oziroma informacijah v zvezi s postopkom, kandidati predhodno pozanimajo na fakulteti. 

 

Legalizacija originala se ne zahteva v primeru, kadar je z dvostranskim sporazumom odpravljena v 

celoti. Seznam držav je dostopen na spletni strani: 

http://www.mp.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/mednarodne_pogodbe_s_podrocja_pravosodja/b

ilateralni_sporazumi. 

 
* * * * * 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: POLITOLOGIJA 

Interdisciplinarni študijski program skupaj izvajata UP Fakulteta za management in UP 
Fakulteta za humanistične študije. 

VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE 

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

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni in izredni študij 

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper 

 
Informativna mesta:  
UP Fakulteta za management  
Cankarjeva 5, 6000 Koper  
Tel.: (05) 610 20 03, 610 20 20, 610 20 27 
Faks: (05) 610 20 15 
E-pošta: referat@fm.upr.si  
Spletna stran: www.fm.upr.si 
 
UP Fakulteta humanistične študije  
Titov trg 5, 6000 Koper  
Tel.: (05) 663 77 40 
Faks: (05) 663 77 42 
E-pošta: info@fhs.upr.si 
Spletna stran: www.fhs.upr.si  
 
Termini informativnih dni bodo objavljeni na spletnih straneh fakultet. 

 

http://www.mp.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/mednarodne_pogodbe_s_podrocja_pravosodja/bilateralni_sporazumi
http://www.mp.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/mednarodne_pogodbe_s_podrocja_pravosodja/bilateralni_sporazumi
mailto:referat@fm.upr.si
http://www.fm.upr.si/
http://www.fhs.upr.si/
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VPISNI POGOJI:  

Pogoj za vpis v 1. letnik je:  

a) diploma študijskega programa 1. stopnje s področja družboslovja ali humanistike; ali  

b) diploma dodiplomskega študijskega programa (študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004) s 

področja družboslovja ali humanistike. 

V študijski program se lahko vpiše tudi diplomant drugih strokovnih področij, ki pa mora pred 

vpisom opraviti premostitveni program v obsegu od 10 do 60 ECTS, ki jih kandidatu določi pristojna 

komisija glede na različnost strokovnega področja.   

 
V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno predhodnega študija.  
ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST:  

Vpisna mesta (1. letnik)  

- za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

Politologija 
1. letnik 

redni izredni 

Koper 30 20 

- za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav nečlanic EU) 

Politologija 
1. letnik 

redni izredni 

Koper 3 2 

 

- za kandidate za vzporedni študij 

Politologija 
1. letnik 

redni izredni 

Koper 2 - 

 

ŠTUDIJSKI PROGRAM SE BO IZVAJAL, ČE BO VANJ VPISANIH VSAJ 20 ŠTUDENTOV. 

 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA  V VIŠJEM LETNIKU 

VPIS V 2. LETNIK 

Prehodi med študijskimi programi so možni na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu, Meril za 

prehode med študijskimi programi in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo predmetno področje. 

 

Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja na prvem 

študijskem programu, iz katerega študent prehaja, in nadaljevanje študija na drugem študijskem 

programu, v katerega študent prehaja. Pri prehodih med programi se upoštevajo doseženo število 

ECTS ter usklajenost in sorodnost predmetnikov študijskih programov. 

Študent lahko prehaja v študijski program, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

- študent izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program, 

- študent prehaja iz študijskih programov na področju družboslovja ali humanistike, 

- pristojna komisija UP FM, oceni, ali se študentu lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS 

s predhodnega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete študijskega 

programa 2. stopnje Politologija, 

- ob koncu študija študent pridobi primerljive kompetence kot na predhodno vpisanem študijskem 

programu. 

Prehodi so mogoči iz vseh sorodnih študijskih programov, ki se izvajajo v državah EU. Pri prehodu 

se upoštevajo vse obveznosti, ki jih je v predhodnem programu študent opravil in ki se mu lahko 

priznajo. Študentu se izpiti, ki jih je opravil na predhodnem izobraževanju lahko priznajo le na 

podlagi predložitve učnih načrtov predmetov. Na podlagi tega pristojna komisija UP FM odloči 

katere obveznosti opravi za dokončanje študija. 

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izboru kandidatov uporabljajo merila, ki določajo pogoje za izbiro v 

primeru omejitve vpisa v 1. letnik študijskega programa. 
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Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanju študija v višjem letniku po merilih za prehode se 

omeji s številom razpisanih vpisnih mest za 1. letnik. 

 

Vpisna mesta za vpis v višji letnik 

- za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

Politologija 
2. letnik 

redni  

Koper 
Število razpisanih vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest za 
1. letnik v 2016/2017 

 
- za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav nečlanic EU) 

Politologija 
2. letnik 

redni  

Koper 
Število razpisanih vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest za 
1. letnik v 2016/2017 

 
 
Spletna stran, na kateri je študijski program objavljen:  
http://www.fm-kp.si/si/magistrski_program_2_stopnje_politologija.html 

 

* * * * * 

DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU VPISNIH POGOJEV 

Za vpis v 1. letnik mora kandidat predložiti: 

a. diplomsko listino (originalno ali overjeno kopijo diplomske listine) – obvezna priloga, 

b. potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna 

povprečna ocena študija) – obvezna priloga. 

 

Kandidat, ki se prijavlja na razpisana mesta za 1. letnik za vzporedni študij, mora prijavi priložiti: 

a. potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna 

povprečna ocena študija) – obvezna priloga, 

b. soglasje matične fakultete (soglasje matične fakultete, na kateri je kandidat že vpisan) – 

obvezna priloga. 

Za vpis v 2. letnik (v primeru, da je kandidat diplomant) mora kandidat predložiti: 

a. diplomsko listino (originalno ali overjeno kopijo diplomske listine) – obvezna priloga, 

b. potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna 

povprečna ocena študija) – obvezna priloga, 

c. učne načrte (kopije učnih načrtov predmetov, ki morajo biti žigosane s strani visokošolskega 

zavoda, kjer je kandidat opravljal prvi študijski program) – obvezna priloga. 

Za vpis v 2. letnik (v primeru, da ima kandidat status študenta) mora kandidat predložiti: 

a. potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna 

povprečna ocena študija) – obvezna priloga, 

b. učne načrte (kopije učnih načrtov predmetov, ki morajo biti žigosane s strani visokošolskega 

zavoda, kjer je kandidat opravljal prvi študijski program) – obvezna priloga. 

 

Diplomantom UP Fakultete za management in UP Fakultete za humanistične študije ni potrebno 

prilagati diplome in potrdila o opravljenih izpitih. 

 

Vso potrebno dokumentacijo za vpis (prijavo za vpis in priloge) kandidat pošlje na naslov: 

UP Fakulteta za management, Cankarjeva 5, 6000 Koper, s pripisom »Vpis v podiplomski 

študij 2017/2018«.  

 

DOKAZILA ZA PRIZNAVANJE TUJEGA IZOBRAŽEVANJA V PRIMERU, DA IMA KANDIDAT TUJO DIPLOMSKO 

LISTINO 

Kandidat mora priložiti sledeča dokazila: 
a. diplomsko listino (izvirnik (original) diplomske listine / diploma tuje institucije) – obvezna priloga, 

http://www.fm-kp.si/si/magistrski_program_2_stopnje_politologija.html
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b. potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna 

povprečna ocena študija) – obvezna priloga, 

c. overjen prevod diplomske listine: sodno overjen prevod diplome v slovenski jezik – obvezno le 

če listina ni v slovenskem, italijanskem, hrvaškem ali angleškem jeziku, 

d. overjen prevod potrdila: sodno overjen prevod potrdila o opravljenih izpitih – obvezno le če 

listina ni v slovenskem, italijanskem, hrvaškem ali angleškem jeziku, 

e. kronološki opis: kronološki opis izobraževanja, ki ga pripravi kandidat – obvezna priloga, 

f. opis študijskega programa: opis oziroma podatki o končanem študijskem programu – 

neobvezna priloga. 

 

Original listine mora biti legaliziran na podlagi: 

- Haaške konvencije iz leta 1961 (na sodišču krajevne pristojnosti, kjer je bilo 

spričevalo pridobljeno); žig APOSTILLE mora biti pravilno izpolnjen, oziroma 

- Zakona o overovitvi listin v mednarodnem prometu. 

 

Vso potrebno dokumentacijo za vpis (prijavo za vpis in priloge) kandidat pošlje na naslov: 

UP Fakulteta za management, Cankarjeva 5, 6000 Koper, s pripisom »Vpis v podiplomski 

študij 2017/2018«.  

 

Seznam dokumentov, ki so potrebni za postopek priznavanja, se lahko razlikuje glede na državo 

izvora listine o izobraževanju, zato priporočamo, da se o podrobnejšem seznamu dokumentov 

oziroma informacijah v zvezi s postopkom, kandidati predhodno pozanimajo na fakulteti. 

 

Legalizacija originala se ne zahteva v primeru, kadar je z dvostranskim sporazumom odpravljena v 

celoti. Seznam držav je dostopen na spletni strani: 

http://www.mp.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/mednarodne_pogodbe_s_podrocja_pravosodja/b

ilateralni_sporazumi. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

POSTOPKI  ZA PRIJAVO NA RAZPIS IN ROK ZA ODDAJO PRIJAVE  

Kandidat, ki se prijavlja na razpisana vpisna mesta za vpis v posamezni magistrski študijski 

program 2. stopnje (za slovenske državljane in tujce (iz EU) in za Slovence brez slovenskega 

državljanstva in tujce (izven EU) UP FM, odda elektronsko prijavo prek spletnega portala eVŠ: 

http://portal.evs.gov.si/prijava/ od 10. aprila 2017 do vključno 1. septembra 2017.  

 

1.)  

Če se kandidat prijavlja z uporabniškim imenom in geslom, mora izpolniti in oddati elektronsko 

prijavo v eVŠ do vključno 1. septembra 2017, nato prijavo natisniti, podpisati in jo skupaj z 

zahtevanimi dokazili (prilogami) priporočeno poslati po pošti (ali osebno dostaviti) na naslov 

fakultete do vključno 2. septembra 2017.  

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do vključno 1. 

septembra 2017, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnji oddani prijavi v eVŠ,  ter 

podpisana in priporočeno poslana na naslov fakultete do vključno 2. septembra 2017. Na 

ovojnico poleg naslova fakultete kandidat pripiše »Prijava za vpis v podiplomski študij 

2017/2018«. 

 

2.)  

Če se kandidat prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjene prijave po pošti ne 

pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do vključno 1. septembra 2017. 

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v 

eVŠ do vključno 1. septembra 2017. Kandidat pa mora priporočeno po pošti na naslov fakultete 

poslati tiste priloge k prijavi, ki jih je v prijavi označil, da jih bo poslal po pošti (na prilogi mora biti 

http://www.mp.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/mednarodne_pogodbe_s_podrocja_pravosodja/bilateralni_sporazumi
http://www.mp.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/mednarodne_pogodbe_s_podrocja_pravosodja/bilateralni_sporazumi
http://portal.evs.gov.si/prijava/
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naveden sklic na številko prijave za vpis), in sicer do vključno 2. septembra 2017. Na ovojnico 

poleg naslova fakultete kandidat pripiše »Prijava za vpis v podiplomski študij 2017/2018«. 

 

Navodila so objavljena tudi v dokumentu Skupni uvodni del razpisa za vpis v magistrske 

študijske programe 2. stopnje Univerze na Primorskem (UP) v študijskem letu 2017/2018. 

* * * * * * 

V primeru, da bodo na posameznih magistrskih študijskih programih ostala prosta vpisna 

mesta, lahko fakulteta razpiše DRUGI PRIJAVNI ROK, ki bo potekal od 14. septembra 2017 do 

vključno 20. septembra 2017. Razpoložljiva vpisna mesta za drugi prijavni rok bodo objavljena na 

spletni strani fakultete.  

 

1.)  

Če se kandidat prijavlja z uporabniškim imenom in geslom, mora izpolniti in oddati elektronsko 

prijavo v eVŠ do vključno 20. septembra 2017, nato prijavo natisniti, podpisati in jo skupaj z 

zahtevanimi dokazili (prilogami) priporočeno poslati po pošti (ali osebno dostaviti) na naslov 

fakultete do vključno 21. septembra 2017.  

 

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do vključno 20. 

septembra 2017, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnji oddani prijavi v eVŠ, ter 

podpisana in priporočeno poslana na naslov fakultete do vključno 21. septembra 2017. Na 

ovojnico poleg naslova fakultete kandidat pripiše »Prijava za vpis v podiplomski študij 

2017/2018«. 

 

2.)  

Če se kandidat prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjene prijave po pošti ne 

pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do vključno 20. septembra 2017.  

 

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v 

eVŠ do vključno 20. septembra 2017. Kandidat pa mora priporočeno po pošti na naslov fakultete 

poslati tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo poslal po pošti (na prilogi mora biti 

naveden sklic na številko prijave za vpis) do vključno 21. septembra 2017. Na ovojnico poleg 

naslova fakultete kandidat pripiše »Prijava za vpis v podiplomski študij 2017/2018«. 

 

POMEMBNO!! 

PRIJAVA ZA VPIS PO PRETEKU NAVEDENIH ROKOV, DOLOČENIH Z RAZPISOM UP, NI 

MOGOČA.  

 
 

INFORMACIJE ZA KANDIDATE, KI SO ZAKLJUČILI ŠTUDIJ V TUJINI - PRIZNAVANJE IZOBRAŽEVANJA ZA NAMEN 

NADALJEVANJA IZOBRAŽEVANJA 

V magistrske študijske programe 2. stopnje se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so zaključili primerljiv 

študij v tujini in jim je bila, skladno z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja, v 

postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja študija v posameznem 

študijskem programu. Kandidati, ki so izobraževanje zaključili v tujini, dokazujejo izpolnjevanje 

vpisnih pogojev za vpis v prvi  ali višji letnik z odločbo o priznanju tujega izobraževanja. 

 

Kandidati, ki so zaključili primerljiv študij v tujini in že imajo odločbo o priznanju izobraževanja za 

namen nadaljevanja izobraževanja, morajo k prijavi za vpis v magistrski študijski program 2. stopnje 

obvezno priložiti tudi omenjeno odločbo.  

 

Kandidati, ki so zaključili primerljiv študij v tujini in še nimajo odločbe o priznanju izobraževanja, 

morajo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja zaprositi v 

elektronski PRIJAVI ZA VPIS na študijski program prek spletnega portala eVŠ: 

http://portal.evs.gov.si/prijava/. Kandidat izpolni podatke, potrebne za postopek priznavanja 

http://portal.evs.gov.si/prijava/
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izobraževanja, in priloži zahtevane priloge. Seznam zahtevanih prilog je zapisan pri študijskem 

programu. 

 

POMEMBNO!!  

Kandidati se morajo za vpis v študijski program prijaviti na enak način, kot je zapisan v poglavju 

»PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI ZA ODDAJO PRIJAVE«.  

 

Vso potrebno dokumentacijo za vpis (prijavo za vpis in priloge) kandidat pošlje na naslov: 

UP Fakulteta za management, Cankarjeva 5, 6000 Koper, s pripisom »Vpis v podiplomski 

študij 2017/2018«.  

 

Podrobnejše informacije o postopku priznavanja so dostopne na spletni strani UP, na naslovu: 

http://www.upr.si/index.php?page=static&item=23  

 
POSEBNI POGOJI ZA VPIS 

Za vpis v 1. letnik magistrskega študijskega programa Ekonomija in finance kandidati opravijo 

preizkus ugotavljanja analitičnih sposobnosti s področja ekonomije in matematike. Prijavljeni 

kandidati bodo pisno povabljeni na opravljanje preizkusa ter pisno obveščeni o rezultatih preizkusa 

in sprejemu na študijski program. 

 

PREMOSTITVENI PROGRAM PRED VPISOM V PROGRAM  

V 1. letnik študijskih programov se lahko vpišejo tudi diplomanti drugih strokovnih področij, ki pa 

mora pred vpisom opraviti študijske obveznosti kot izhaja iz navedenih pogojev pri posameznih 

študijskih programih. Tem kandidatom svetujemo, da prijavo za vpis oddajo čim prej, da jim 

pristojna komisija lahko pravočasno določi premostitveni program. Izpitni roki za predmete 

premostitvenega programa bodo izvedeni pred koncem prvega prijavnega roka in bodo objavljeni  

na spletni strani fakultete. 

 

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. 

 

MOŽNOSTI 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 18. avgusta 2017. Vlogi priložijo ustrezno 

dokumentacijo. Več informacij o možnosti uveljavljanja znanj in spretnosti dobijo kandidati na 

naslovu http://www.fm-kp.si/si/priznavanje_znanj_in_spretnosti.html  

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

 

http://www.upr.si/index.php?page=static&item=23
http://www.fm-kp.si/si/priznavanje_znanj_in_spretnosti.html
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RAZPIS ZA VPIS 

V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE 

UNIVERZE NA PRIMORSKEM 

 

V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 

 
 

Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2017/2018 

Univerza na Primorskem razpisuje naslednje študijske programe UP Fakultete za matematiko, 

naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT):  

 

Članica UP Ime študijskega programa 

Magistrski študijski programi 2. stopnje 

UP FAMNIT 

BIOPSIHOLOGIJA 

MATEMATIČNE ZNANOSTI (izvedba v slovenskem in angleškem 

jeziku) 

MATEMATIKA S FINANČNIM INŽENIRINGOM 

RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA 

UPORABNA PSIHOLOGIJA 

VARSTVO NARAVE 

 

 

* * * * * * * * * * 
 

 

UP FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN 

INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE (UP FAMNIT) 
 

Glagoljaška 8, 6000 Koper 

SPLETNA STRAN: www.famnit.upr.si 

tel. številka: +386 (5) 611 75 75 (referat za študente)  

elektronski naslov: referat@famnit.upr.si 

Študijski programi so objavljeni na spletni strani fakultete, na naslovu: 

http://www.famnit.upr.si/sl/izobrazevanje. 

 

UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) v študijskem 

letu 2017/2018 razpisuje naslednje magistrske študijske programe 2. stopnje: Biopsihologija, 

Matematične znanosti (izvedba v slovenskem in angleškem jeziku), Matematika s finančnim 

inženiringom, Računalništvo in informatika, Uporabna psihologija ter Varstvo narave.  

http://www.famnit.upr.si/
mailto:referat@famnit.upr.si
http://www.famnit.upr.si/sl/izobrazevanje
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* * * * *  

ŠTUDIJSKI PROGRAM: BIOPSIHOLOGIJA 

VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE 

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

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni študij 

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper, delno Izola 

VPISNI POGOJI: 

Pogoj za vpis v 1. letnik je: 

V 1. letnik magistrskega študijskega programa 2. stopnje Biopsihologija se lahko vpiše: 

a) kdor je končal študijski program 1. stopnje Biopsihologija UP FAMNIT; ali 

b) kdor je končal študijski program 1. stopnje Psihologija, če je pred vpisom opravil študijske 

obveznosti v obsegu do 30 kreditnih točk (ECTS), ki so bistvene za nadaljevanje študija. 

Kandidat lahko dodatne študijske obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za 

izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program. 

Individualne vloge obravnava Komisija za študijske in študentske zadeve UP FAMNIT (KŠŠZ UP 

FAMNIT); ali 

c) kdor je končal drugi študijski program 1. stopnje lahko kandidira za vpis v študijski program 2. 

stopnje Biopsihologija, če je njegov program pokrival vsaj 50 kreditnih točk (ECTS) vsebin, 

sorodnih vsebinam iz prvostopenjskega študijskega programa Biopsihologija UP FAMNIT, in če 

je pred vpisom opravil študijske obveznosti v obsegu do 60 kreditnih točk (ECTS), ki so bistvene 

za nadaljevanje študija. Na podlagi predloženega programa prvostopenjskega študija, ki ga je 

kandidat zaključil, in drugih dokazil o osvojenih kompetencah, KŠŠZ UP FAMNIT odloči, ali je 

program, ki ga je kandidat opravil, dovolj soroden prvostopenjskemu študijskemu programu 

Biopsihologija in je torej vpis na drugostopenjski študijski program možen ali ne. V kolikor je vpis 

možen, KŠŠZ UP FAMNIT določi kandidatu dodatne študijske obveznosti iz študijskega 

programa prve stopnje Biopsihologija UP FAMNIT. Kandidat lahko dodatne študijske obveznosti 

opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov 

pred vpisom v magistrski študijski program; ali 

d) kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini in mu je bila, skladno z Zakonom o 

vrednotenju in priznavanju izobraževanja, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana 

pravica do nadaljevanja študija v študijskem programu 2. stopnje Biopsihologija. 

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA so kandidati izbrani na podlagi povprečne ocene na dodiplomskem 

študiju (kot ena od študijskih obveznosti se upošteva tudi zaključna naloga na dodiplomskem 

študiju). Kandidatom, ki so zaključili študijski program, ki sodi pod točko b) ali c) v pogojih za vpis, 

se v povprečje štejejo tudi ocene diferencialnih izpitov. 

 

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST: 

Vpisna mesta (1. letnik) 

Biopsihologija 1. letnik 

redni 

- za slovenske državljane in tujce (iz EU) 30 

- za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (izven EU) 3 

- za kandidate za vzporedni študij 1 

 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA  V VIŠJEM LETNIKU 

VPIS V 2. LETNIK 

Pogoji za vpis v 2. letnik: 

Prehodi med študijskimi programi so možni na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu, Meril za 

prehode med študijskimi programi in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo predmetno področje. 
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Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja na prvem 

študijskem programu, iz katerega študent prehaja, in nadaljevanje študija na drugem študijskem 

programu, v katerega študent prehaja. Pri prehodu se upošteva primerljivost študijskih programov in 

opravljene študijske obveznosti študenta v prvem študijskem programu. 

V 2. letnik magistrskega študijskega programa Biopsihologija se po merilih za prehode lahko vpiše 

študent sorodnega magistrskega študijskega programa 2. stopnje, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

-   študent izpolnjuje pogoje za vpis v magistrski študijski program Biopsihologija, 

- študijski program, iz katerega študent prehaja, ob zaključku študija zagotavlja pridobitev 

primerljivih kompetenc kot magistrski študijski program Biopsihologija in 

- so izpolnjeni drugi kriteriji v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (primerljiv 

študijskega programa, opravljene obveznosti študenta). 

Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija UP FAMNIT. 

Po merilih za prehode se lahko vpiše tudi študent sorodnega študijskega programa v tujini in mu je 

bila, skladno z zakonom, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do 

nadaljevanja študija v magistrskem študijskem programu Biopsihologija. 

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA so kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih 

študijskih obveznosti v študijskem programu, iz katerega kandidat prehaja. 

 

Vpisna mesta za vpis v višji letnik 

Biopsihologija 2. letnik  

redni 

- za slovenske državljane 
in tujce (iz EU) 

Število razpisanih mest za vpis v 2. letnik je omejeno s številom razpisanih 
mest za 1. letnik v študijskem letu 2016/2017 in ne več kot 30 

- za Slovence brez 
slovenskega državljanstva 
in tujce (izven EU)  

Število razpisanih mest za vpis v 2. letnik je omejeno s številom razpisanih 
mest za 1. letnik v študijskem letu 2016/2017 in ne več kot 10 

 

 

* * * * *  

ŠTUDIJSKI PROGRAM: MATEMATIČNE ZNANOSTI 

VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE  

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

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni študij 

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA : Koper 

Magistrski študijski program 2. stopnje Matematične znanosti je razpisan za izvedbo v 

slovenskem in angleškem jeziku. 

 

VPISNI POGOJI: 

Pogoj za vpis v 1. letnik je: 

a) diploma študijskega programa 1. stopnje matematične smeri; ali 

b) diploma študijskega programa 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 po ECTS. 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 druge alineje 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. 
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ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST:  

 

Vpisna mesta (1. letnik) 

Matematične znanosti 1. letnik 

redni 

- za slovenske državljane in tujce (iz EU) – izvedba v slovenskem 
jeziku 

30 

- za slovenske državljane in tujce (iz EU) – izvedba v angleškem 
jeziku 

15 

- za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (izven EU) – 
izvedba v slovenskem jeziku 

10 

- za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (izven EU) – 
izvedba v angleškem jeziku 

15 

- za kandidate za vzporedni študij – izvedba v slovenskem jeziku 2 

- za kandidate za vzporedni študij – izvedba v angleškem jeziku 2 

 

1. IN 2. LETNIK ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA (IZVEDBA V ANGLEŠKEM JEZIKU) SE BOSTA IZVAJALA, ČE SE BO V 

POSAMEZNI LETNIK VPISALO VSAJ 5 ŠTUDENTOV. 

 

 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA  V VIŠJEM LETNIKU 

VPIS V 2. LETNIK 

Pogoji za vpis v 2. letnik: 

Prehodi med študijskimi programi so možni na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu, Meril za 

prehode med študijskimi programi in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo predmetno področje. 

Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja na prvem 

študijskem programu, iz katerega študent prehaja, in nadaljevanje študija na drugem študijskem 

programu, v katerega študent prehaja. Pri prehodu se upošteva primerljivost študijskih programov in 

opravljene študijske obveznosti študenta v prvem študijskem programu. 

V 2. letnik magistrskega študijskega programa Matematične znanosti se po merilih za prehode 

lahko vpiše študent sorodnega magistrskega študijskega programa 2. stopnje, če so izpolnjeni 

naslednji pogoji: 

-  študent izpolnjuje pogoje za vpis v magistrski študijski program Matematične znanosti, 

- študijski program, iz katerega študent prehaja, ob zaključku študija zagotavlja pridobitev 

primerljivih kompetenc kot magistrski študijski program Matematične znanosti in 

- so izpolnjeni drugi kriteriji v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (primerljiv 

predmetnik študijskega programa, opravljene obveznosti študenta). 

V 2. letnik magistrskega študijskega programa Matematične znanosti se po merilih za prehode 

lahko vpiše tudi diplomant sorodnega nebolonjskega štiriletnega univerzitetnega študijskega 

programa, sprejetega pred 11. 6. 2004. 

Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija UP FAMNIT, ki pri 

obravnavi poleg (sorodnega) področja upošteva tudi primerljivost študijskih programov v skladu z 

Merili za prehode med študijskimi programi. Pristojna komisija lahko kandidatu določi tudi 

diferencialne izpite. 

Po merilih za prehode se lahko vpiše tudi študent sorodnega študijskega programa v tujini in mu je 

bila, skladno z zakonom, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do 

nadaljevanja študija v magistrskem študijskem programu Matematične znanosti. 

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA so kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih 

študijskih obveznosti v študijskem programu, iz katerega kandidat prehaja. 
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Vpisna mesta za vpis v višji letnik 

Matematične znanosti 2. letnik  

redni 

- za slovenske državljane in tujce (iz EU) – 
izvedba v slovenskem jeziku 

Število razpisanih mest za vpis v 2. letnik je omejeno s 
številom razpisanih mest za 1. letnik v študijskem letu 
2016/2017 in ne več kot 30 

- za slovenske državljane in tujce (iz EU) – 
izvedba v angleškem jeziku 

15 

- za Slovence brez slovenskega 
državljanstva in tujce (izven EU) – izvedba 
v slovenskem jeziku 

Število razpisanih mest za vpis v 2. letnik je omejeno s 
številom razpisanih mest za 1. letnik v študijskem letu 
2016/2017 in ne več kot 10 

- za Slovence brez slovenskega 
državljanstva in tujce (izven EU) – izvedba 
v angleškem jeziku 

15 

 
 

* * * * *  

 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: MATEMATIKA S FINANČNIM INŽENIRINGOM 

VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE 

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

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni študij 

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper 

VPISNI POGOJI: 

Pogoj za vpis v 1. letnik je: 

a) diploma študijskega programa 1. stopnje s področij matematike v ekonomiji in financah, 

finančne matematike ali matematike; ali 

b) diploma visokošolskega strokovnega študijskega programa (programi, sprejeti pred 11. 6. 2004) 

s področij matematike v ekonomiji in financah, finančne matematike ali matematike; ali 

c) študijski program, po trajanju in obsegu enakovreden programu iz točk a) ali b) z drugih 

strokovnih področij, pri čemer mora kandidat pred vpisom opraviti dodatne študijske obveznosti, 

katerih vsebina in obseg sta odvisna od predhodno končanega študijskega programa. Dodatne 

študijske obveznosti kandidatu določi 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 uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna 

ocena, ocena diplomskega dela). 

 

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST: 

Vpisna mesta (1. letnik) 

Matematika s finančnim inženiringom 1. letnik 

redni 

- za slovenske državljane in tujce (iz EU) 30 

- za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (izven EU) 10 

- za kandidate za vzporedni študij 2 

 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA  V VIŠJEM LETNIKU 

VPIS V 2. LETNIK 

Pogoji za vpis v 2. letnik: 

Prehodi med študijskimi programi so možni na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu, Meril za 

prehode med študijskimi programi in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo predmetno področje. 
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Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja na prvem 

študijskem programu, iz katerega študent prehaja, in nadaljevanje študija na drugem študijskem 

programu, v katerega študent prehaja. Pri prehodu se upošteva primerljivost študijskih programov in 

opravljene študijske obveznosti študenta v prvem študijskem programu. 

 

V 2. letnik magistrskega študijskega programa Matematika s finančnim inženiringom se po merilih 

za prehode vpiše študent sorodnega magistrskega študijskega programa 2. stopnje, če so 

izpolnjeni naslednji pogoji: 

- študent izpolnjuje pogoje za vpis v magistrski študijski program Matematika s finančnim 

inženiringom, 

- študijski program, iz katerega študent prehaja, ob zaključku študija zagotavlja pridobitev 

primerljivih kompetenc kot magistrski študijski program Matematika s finančnim inženiringom in 

- so izpolnjeni drugi kriteriji v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (primerljiv 

predmetnik študijskega programa, opravljene obveznosti študenta). 

V 2. letnik magistrskega študijskega programa Matematika s finančnim inženiringom se po merilih 

za prehode lahko vpiše tudi diplomant sorodnega štiriletnega univerzitetnega študijskega programa 

(študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004). 

Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija UP FAMNIT, ki pri 

obravnavi poleg (sorodnega) področja upošteva tudi primerljivost študijskih programov v skladu z 

Merili za prehode med študijskimi programi. Pristojna komisija lahko kandidatu določi tudi 

diferencialne izpite. 

 

Po merilih za prehode se lahko vpiše tudi študent sorodnega študijskega programa v tujini in mu je 

bila, skladno z zakonom, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do 

nadaljevanja študija v magistrskem študijskem programu Matematika s finančnim inženiringom. 

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA so kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih 

študijskih obveznosti v študijskem programu, iz katerega kandidat prehaja. 

 

Vpisna mesta za vpis v višji letnik 

Matematika s finančnim 
inženiringom 

2. letnik  

redni 

- za slovenske državljane in tujce 
(iz EU) 

Število razpisanih mest za vpis v 2. letnik je omejeno s 
številom razpisanih mest za 1. letnik v študijskem letu 
2016/2017 in ne več kot 30 

- za Slovence brez slovenskega 
državljanstva in tujce (izven EU)   

Število razpisanih mest za vpis v 2. letnik je omejeno s 
številom razpisanih mest za 1. letnik v študijskem letu 
2016/2017 in ne več kot 10 

 
 

* * * * * 
 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA 

VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE  

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

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni študij 

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper 

VPISNI POGOJI: 

Pogoj za vpis v 1. letnik je: 

a) diploma na študijskem programu 1. stopnje z ustreznih strokovnih področij in doseženih 

najmanj 180 kreditnih točk po ECTS; ali 

b) diploma na študijskem programu za pridobitev visoke strokovne izobrazbe (študijski program, 

sprejet pred 11. 6. 2004) z ustreznih strokovnih področij. 
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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, bioinformatika. 

Kandidatom, ki so končali študijske programe, po trajanju in obsegu enakovredne programom iz 

prvega odstavka (točki a in b) z drugih strokovnih področij, se določijo dodatne študijske obveznosti 

iz predmetov dodiplomskega univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Računalništvo in 

informatika v obsegu od 10 do 60 kreditnih točk po ECTS. 

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. 

 

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST:  

 

Vpisna mesta (1. letnik) 

Računalništvo in informatika 1. letnik 

redni 

- za slovenske državljane in tujce (iz EU) 30 

- za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (izven EU)  10 

- za kandidate za vzporedni študij 2 

 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA  V VIŠJEM LETNIKU 

VPIS V 2. LETNIK 

Pogoji za vpis v 2. letnik: 

Prehodi med študijskimi programi so možni na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu, Meril za 

prehode med študijskimi programi in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo predmetno področje. 

Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja na prvem 

študijskem programu, iz katerega študent prehaja, in nadaljevanje študija na drugem študijskem 

programu, v katerega študent prehaja. Pri prehodu se upošteva primerljivost študijskih programov in 

opravljene študijske obveznosti študenta v prvem študijskem programu. 

 

V 2. letnik magistrskega študijskega programa Računalništvo in informatika se po merilih za 

prehode lahko vpiše študent sorodnega magistrskega študijskega programa 2. stopnje, če so 

izpolnjeni naslednji pogoji: 

- študent izpolnjuje pogoje za vpis v magistrski študijski program Računalništvo in informatika, 

- študijski program, iz katerega študent prehaja, ob zaključku študija zagotavlja pridobitev 

primerljivih kompetenc kot magistrski študijski program Računalništvo in informatika in 

- so izpolnjeni drugi kriteriji v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (primerljiv 

predmetnik študijskega programa, opravljene obveznosti študenta). 

 

V 2. letnik magistrskega študijskega programa Računalništvo in informatika se po merilih za 

prehode lahko vpiše tudi diplomant sorodnega štiriletnega univerzitetnega študijskega programa 

(študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004).  

Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija UP FAMNIT, ki pri 

obravnavi poleg (sorodnega) področja upošteva tudi primerljivost študijskih programov v skladu z 

Merili za prehode med študijskimi programi. Pristojna komisija lahko kandidatu določi tudi 

diferencialne izpite. 

 

Po merilih za prehode se lahko vpiše tudi študent sorodnega študijskega programa v tujini in mu je 

bila, skladno z zakonom, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do 

nadaljevanja študija v magistrskem študijskem programu Računalništvo in informatika. 

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA so kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih 

študijskih obveznosti v študijskem programu, iz katerega kandidat prehaja. 
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Vpisna mesta za vpis v višji letnik 

Računalništvo in informatika 2. letnik  

redni 

- za slovenske državljane in tujce 
(iz EU) 

Število razpisanih mest za vpis v 2. letnik je omejeno s številom 
razpisanih mest za 1. letnik v študijskem letu 2016/2017 in ne več 
kot 30 

- za Slovence brez slovenskega 
državljanstva in tujce (izven EU)   

Število razpisanih mest za vpis v 2. letnik je omejeno s številom 
razpisanih mest za 1. letnik v študijskem letu 2016/2017 in ne več 
kot 10 

 

 

* * * * *  

ŠTUDIJSKI PROGRAM: UPORABNA PSIHOLOGIJA 

VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE 

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

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni študij 

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper 

VPISNI POGOJI: 

Pogoj za vpis v 1. letnik je: 

V 1. letnik magistrskega študijskega programa 2. stopnje Uporabna psihologija se lahko vpiše: 

a) kdor je zaključil študijski program prve stopnje v obsegu vsaj 180 kreditnih točk (ECTS) s 

področja psihologije ali biopsihologije, ki je usklajen z zahtevami Europsy; ali 

b) kdor je zaključil študijski program prve stopnje v obsegu vsaj 180 kreditnih točk (ECTS) s 

področja biopsihologije, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti v obsegu od 10 do 42 

kreditnih točk (ECTS), ki so bistvene za nadaljevanje študija, in sicer iz nabora predmetov z 

naslednjih področij: pedagoška psihologija, psihologija dela in organizacije, razvojna psihologija, 

klinična psihologija, raziskovalne metode, diferencialna psihologija ter (bio)psihologija motivacije 

in emocij. Študijske obveznosti za posameznega kandidata določi pristojna komisija UP FAMNIT 

individualno, na podlagi preučitve študijskega programa predhodnega študija posameznega 

kandidata. Kandidat lahko dodatne študijske obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v 

programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski 

program; ali 

c) kdor je zaključil drug študijski program prve stopnje, če je opravljen študijski program pokrival 

vsaj 120 kreditnih točk (ECTS) vsebin s področja psihologije in če je pred vpisom opravil 

študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk (ECTS), ki so bistvene za nadaljevanje 

študija. O ustreznosti predhodnega študija in s tem o možnosti vpisa v študijski program odloča 

pristojna komisija UP FAMNIT na podlagi predloženega programa prvostopenjskega študija, ki 

ga je zaključil kandidat in morebitnih drugih dokazil o osvojenih kompetencah kandidata. V 

kolikor pristojna komisija UP FAMNIT ugotovi, da je vpis, glede na predhodni študij kandidata, 

možen, individualno določi kandidatu dodatne študijske obveznosti, in sicer glede na strokovno 

področje predhodnega študija kandidata. Kandidat lahko dodatne študijske obveznosti opravi 

med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred 

vpisom v magistrski študijski program; ali 

d) kdor je zaključil enakovredno izobraževanje v tujini in mu je bila, skladno z Zakonom o 

vrednotenju in priznavanju izobraževanja, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana 

pravica do nadaljevanja študija v magistrskem študijskem programu 2. stopnje Uporabna 

psihologija. 

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA so kandidati izbrani glede na povprečno oceno dodiplomskega študija 

(pri tem se upošteva povprečje vseh opravljenih obveznosti v dodiplomskem programu, vključno z 

zaključno nalogo). Kandidatom, ki morajo opraviti dodatne študijske obveznosti, se pri izračunu 

povprečne ocene štejejo tudi ocene teh opravljenih dodatnih študijskih obveznosti. 
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ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST: 

Vpisna mesta (1. letnik) 

Uporabna psihologija 
1. letnik 

redni 

- za slovenske državljane in tujce (iz EU) 30 

- za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (izven EU) 3 

- za kandidate za vzporedni študij 2 

 
 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA  V VIŠJEM LETNIKU 

VPIS V 2. LETNIK 

Pogoji za vpis v 2. letnik: 

Prehodi med študijskimi programi so možni na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu, Meril za 

prehode med študijskimi programi in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo predmetno področje. 

Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja na prvem 

študijskem programu, iz katerega študent prehaja, in nadaljevanje študija na drugem študijskem 

programu, v katerega študent prehaja. Pri prehodu se upošteva primerljivost študijskih programov in 

opravljene študijske obveznosti študenta v prvem študijskem programu. 

V 2. letnik magistrskega študijskega programa 2. stopnje Uporabna psihologija se po merilih za 

prehode vpiše študent sorodnega magistrskega študijskega programa 2. stopnje, če so izpolnjeni 

naslednji pogoji: 

- študent izpolnjuje pogoje za vpis v magistrski študijski program Uporabna psihologija, 

- študijski program, iz katerega študent prehaja, ob zaključku študija zagotavlja pridobitev 

primerljivih kompetenc kot magistrski študijski program Uporabna psihologija in 

- so izpolnjeni drugi kriteriji v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (primerljiv 

predmetnik študijskega programa, opravljene obveznosti študenta). 

V 2. letnik študijskega programa se po merilih za prehode lahko vpiše tudi diplomant sorodnega 

štiriletnega univerzitetnega študijskega programa, sprejetega pred 11. 6. 2004. 

Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija UP FAMNIT. 

Po merilih za prehode se lahko vpiše tudi študent sorodnega študijskega programa v tujini, ki mu je 

bila, skladno z zakonom, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do 

nadaljevanja študija v magistrskem študijskem programu Uporabna psihologija. 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA so kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih 

študijskih obveznosti v študijskem programu, iz katerega kandidat prehaja. 

 

Vpisna mesta za vpis v višji letnik 

Uporabna psihologija 2. letnik  

redni 

- za slovenske državljane in tujce (iz EU) Število razpisanih mest za vpis v 2. letnik je omejeno s 
številom razpisanih mest za 1. letnik v študijskem letu 
2016/2017 in ne več kot 20 

- za Slovence brez slovenskega 
državljanstva in tujce (izven EU)  

Število razpisanih mest za vpis v 2. letnik je omejeno s 
številom razpisanih mest za 1. letnik v študijskem letu 
2016/2017 in ne več kot 2 

 
 

* * * * *  
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ŠTUDIJSKI PROGRAM: VARSTVO NARAVE 

VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE  

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

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni študij 

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper, delno Izola 

VPISNI POGOJI: 

Pogoj za vpis v 1. letnik je: 

a) diploma študijskega programa 1. stopnje Biodiverziteta ali študijskega programa s sorodnega 

strokovnega področja (biologija, biotehniške vede, naravoslovne vede, vede o okolju) v obsegu 

vsaj 180 kreditnih točk po ECTS; ali 

b) diploma študijskega programa 1. stopnje z drugih strokovnih področij, ki niso navedena v prvi 

alineji, v obsegu vsaj 180 kreditnih točk po ECTS, če kandidat pred vpisom opravi študijske 

obveznosti, ki so bistvene za vpis v študijski program. Študijske obveznosti v obsegu od 10 do 

največ 60 kreditnih točk po ECTS določi pristojna komisija UP FAMNIT na podlagi individualne 

vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. 

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izbiri kandidatov upošteva povprečna ocena dodiplomskega 

študija. 

 

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST: 

Vpisna mesta (1. letnik) 

Varstvo narave 1. letnik 

redni 

- za slovenske državljane in tujce (iz EU) 30 

- za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (izven EU)  10 

- za kandidate za vzporedni študij 2 

 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA  V VIŠJEM LETNIKU 

VPIS V 2. LETNIK 

Pogoji za vpis v 2. letnik: 

Prehodi med študijskimi programi so možni na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu, Meril za 

prehode med študijskimi programi in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo predmetno področje. 

Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja na prvem 

študijskem programu, iz katerega študent prehaja, in nadaljevanje študija na drugem študijskem 

programu, v katerega študent prehaja. Pri prehodu se upošteva primerljivost študijskih programov in 

opravljene študijske obveznosti študenta v prvem študijskem programu. 

V 2. letnik magistrskega študijskega programa Varstvo narave se po merilih za prehode vpiše 

študent sorodnega magistrskega študijskega programa 2. stopnje, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

-   študent izpolnjuje pogoje za vpis v magistrski študijski program Varstvo narave, 

- študijski program, iz katerega študent prehaja, ob zaključku študija zagotavlja pridobitev 

primerljivih kompetenc kot magistrski študijski program Varstvo narave in 

-  so izpolnjeni drugi kriteriji v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (primerljiv 

predmetnik študijskega programa, opravljene obveznosti študenta). 

V 2. letnik magistrskega študijskega programa Varstvo narave se po merilih za prehode lahko vpiše 

tudi diplomant sorodnega štiriletnega univerzitetnega študijskega programa (študijski program, 

sprejet pred 11. 6. 2004). 

Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija UP FAMNIT, ki pri 

obravnavi poleg (sorodnega) področja upošteva tudi primerljivost študijskih programov v skladu z 
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Merili za prehode med študijskimi programi. Pristojna komisija lahko kandidatu določi tudi 

diferencialne izpite. 

Po merilih za prehode se lahko vpiše tudi študent sorodnega študijskega programa v tujini in mu je 

bila, skladno z zakonom, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do 

nadaljevanja študija v magistrskem študijskem programu Varstvo narave. 

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA so kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih 

študijskih obveznosti v študijskem programu, iz katerega kandidat prehaja. 

 

Vpisna mesta za vpis v višji letnik 

Varstvo narave 2. letnik  

redni 

- za slovenske državljane in tujce 
(iz EU) 

Število razpisanih mest za vpis v 2. letnik je omejeno s številom 
razpisanih mest za 1. letnik v študijskem letu 2016/2017 in ne 
več kot 30 

- za Slovence brez slovenskega 
državljanstva in tujce (izven EU)  

Število razpisanih mest za vpis v 2. letnik je omejeno s številom 
razpisanih mest za 1. letnik v študijskem letu 2016/2017 in ne 
več kot 10 

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

POSTOPKI  ZA PRIJAVO NA RAZPIS IN ROK ZA ODDAJO PRIJAVE  

Kandidat, ki se prijavlja na razpisana vpisna mesta za vpis v posamezni magistrski študijski 

program 2. stopnje (za slovenske državljane in tujce (iz EU) in za Slovence brez slovenskega 

državljanstva in tujce (izven EU)) UP FAMNIT, odda elektronsko prijavo prek spletnega portala 

eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/ od 10. aprila 2017 do vključno 1. septembra 2017.  

 

1.)  

Če se kandidat prijavlja z uporabniškim imenom in geslom, mora izpolniti in oddati elektronsko 

prijavo v eVŠ do vključno 1. septembra 2017, nato prijavo natisniti, podpisati in jo skupaj z 

zahtevanimi dokazili (prilogami) priporočeno poslati po pošti (ali osebno dostaviti) na naslov 

fakultete do vključno 2. septembra 2017.  

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do vključno 1. 

septembra 2017, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnji oddani prijavi v eVŠ,  ter 

podpisana in priporočeno poslana na naslov fakultete do vključno 2. septembra 2017. Na 

ovojnico poleg naslova fakultete kandidat pripiše »Prijava za vpis v podiplomski študij 

2017/2018«. 

 

2.)  

Če se kandidat prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjene prijave po pošti ne 

pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do vključno 1. septembra 2017. 

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v 

eVŠ do vključno 1. septembra 2017. Kandidat pa mora priporočeno po pošti na naslov fakultete 

poslati tiste priloge k prijavi, ki jih je v prijavi označil, da jih bo poslal po pošti (na prilogi mora biti 

naveden sklic na številko prijave za vpis), in sicer do vključno 2. septembra 2017. Na ovojnico 

poleg naslova fakultete kandidat pripiše »Prijava za vpis v podiplomski študij 2017/2018«. 

 

Navodila so objavljena tudi v dokumentu Skupni uvodni del razpisa za vpis v magistrske 

študijske programe 2. stopnje Univerze na Primorskem (UP) v študijskem letu 2017/2018. 

* * * * * * 

 

http://portal.evs.gov.si/prijava/
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V primeru, da bodo na posameznih magistrskih študijskih programih ostala prosta vpisna 

mesta, lahko fakulteta razpiše DRUGI PRIJAVNI ROK, ki bo potekal od 14. septembra 2017 do 

vključno 20. septembra 2017. Razpoložljiva vpisna mesta za drugi prijavni rok bodo objavljena na 

spletni strani fakultete.  

 

1.)  

Če se kandidat prijavlja z uporabniškim imenom in geslom, mora izpolniti in oddati elektronsko 

prijavo v eVŠ do vključno 20. septembra 2017, nato prijavo natisniti, podpisati in jo skupaj z 

zahtevanimi dokazili (prilogami) priporočeno poslati po pošti (ali osebno dostaviti) na naslov 

fakultete do vključno 21. septembra 2017.  

 

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do vključno 20. 

septembra 2017, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnji oddani prijavi v eVŠ, ter 

podpisana in priporočeno poslana na naslov fakultete do vključno 21. septembra 2017. Na 

ovojnico poleg naslova fakultete kandidat pripiše »Prijava za vpis v podiplomski študij 

2017/2018«. 

 

2.)  

Če se kandidat prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjene prijave po pošti ne 

pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do vključno 20. septembra 2017.  

 

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v 

eVŠ do vključno 20. septembra 2017. Kandidat pa mora priporočeno po pošti na naslov fakultete 

poslati tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo poslal po pošti (na prilogi mora biti 

naveden sklic na številko prijave za vpis) do vključno 21. septembra 2017. Na ovojnico poleg 

naslova fakultete kandidat pripiše »Prijava za vpis v podiplomski študij 2017/2018«. 

 

POMEMBNO!! 

PRIJAVA ZA VPIS PO PRETEKU NAVEDENIH ROKOV, DOLOČENIH Z RAZPISOM UP, NI 

MOGOČA.  

 

Na razpis se lahko prijavijo vsi kandidati, ki želijo študirati v magistrskih študijskih programih druge 

stopnje UP FAMNIT ne glede na to, ali so v času oddaje prijave že diplomirali ali ne. Diplomiranje ni 

pogoj za prijavo. Kandidati morajo zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis oddati 

najkasneje do rokov, ki so navedeni zgoraj. 

 

Vsi prijavljeni kandidati bodo po zaključenem izbirnem postopku prejeli sklep o rezultatu izbirnega 

postopka. 

 

DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU VPISNIH POGOJEV 

Skupaj s prijavo posredujejo kandidati tudi dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev.  

Za vpis v 1. letnik mora kandidat predložiti:  

a. diplomsko listino (overjeno kopijo diplomske listine o zaključenem študiju 1. stopnje) – obvezna 

priloga, 

b. potrdilo o opravljenih izpitih (neoverjena kopija) – obvezna priloga. 

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na razpisana mesta za 1. letnik za vzporedni študij, prijavi priložijo: 

a. potrdilo o opravljenih izpitih (neoverjena kopija potrdila o opravljenih obveznostih za vpis v višji 

letnik na visokošolskem zavodu, kjer so že vpisani) – obvezna priloga, 

b. soglasje matične fakultete (originalno soglasje matične fakultete, na kateri je kandidat že 

vpisan) – obvezna priloga. 

 

Za vpis v 2. letnik (v primeru, da je kandidat diplomant) mora kandidat predložiti: 

a. diplomsko listino (overjeno kopijo diplomske listine o zaključenem študiju) – obvezna priloga, 

b. potrdilo o opravljenih izpitih (neoverjeno kopijo potrdila o opravljenih izpitih, iz katerega je 
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razvidna povprečna ocena predhodnega študija) – obvezna priloga, 

c. učne načrte (učne načrte predmetov prvega študijskega programa, ki morajo biti žigosani s 

strani visokošolskega zavoda, kjer je kandidat opravljal prvi študijski program) – obvezna 

priloga. 

 

Za vpis v 2. letnik (v primeru, da ima kandidat status študenta) mora kandidat predložiti (obvezno): 

a. potrdilo o opravljenih izpitih (neoverjeno kopijo potrdila o opravljenih izpitih na prvem študijskem 

programu, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogojev za napredovanje v višji letnik) – 

obvezna priloga, 

b. učne načrte (učne načrte predmetov prvega študijskega programa, ki morajo biti žigosani s 

strani visokošolskega zavoda, kjer je kandidat opravljal prvi študijski program) – obvezna 

priloga. 

 

STATUS KANDIDATA S POSEBNIM STATUSOM 

Kandidati lahko v prijavno-sprejemnem postopku za vpis v magistrske študijske programe 2. stopnje 

UP FAMNIT zaprosijo za posebni status, s katerim se lahko uvrstijo na seznam naknadno sprejetih 

kandidatov, pri čemer morajo izpolnjevati pogoje za vpis v študijski program, in doseči najmanj 90 

% minimuma točk, potrebnih za uvrstitev. O dodelitvi posebnega statusa kandidata na podlagi 

individualne prošnje in ustreznih dokazil odloči Komisija za prošnje in vprašanja v prijavnem 

postopku za vpis v 1. letnik študijskih programov UP. 

 

Posebni status se lahko dodeli kandidatu, ki prošnji priloži listine, ki dokazujejo: 

- invalidnost oziroma posebne potrebe,  

- kronično bolezen ali posledice akutne bolezni, ki med prijavno-sprejemnim postopkom še trajajo 

in so vplivale na uspeh na dodiplomskem študiju,  

- izjemne socialne razmere, 

- status vrhunskega športnika v obdobju, ki se upošteva za sprejem. 

 

Kandidati zaprosijo za dodelitev posebnega statusa kandidata z individualno prošnjo, ki ji morajo 

priložiti ustrezna dokazila. Prošnjo z dokazili pošljejo priporočeno po pošti (ali osebno dostavijo) 

na naslov fakultete skupaj s prijavo za vpis do rokov, ki veljajo za oddajo prijave za vpis (1. 

september 2017 v kolikor se prijavljajo v 1. prijavnem roku oziroma 20. september 2017 v kolikor se 

prijavljajo v 2. prijavnem roku), kasneje pa le izjemoma, če je do opravičljivih razlogov za dodelitev 

statusa prišlo po navedenem roku. 
 

O dodelitvi statusa odloči Komisija za prošnje in vprašanja v prijavnem postopku za vpis v 1. letnik 

študijskih programov UP in o tem pisno obvesti kandidata ter fakulteto. Odločitev Komisije za 

prošnje in vprašanja v prijavnem postopku za vpis v 1. letnik študijskih programov UP o kandidatih s 

posebnim statusom veljajo samo za prijavno-sprejemne postopke po tem razpisu. 

 

INFORMACIJE ZA KANDIDATE, KI SO ZAKLJUČILI ŠTUDIJ V TUJINI 

V magistrske študijske programe 2. stopnje UP FAMNIT se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so 

zaključili primerljiv študij v tujini in jim je bila, skladno z Zakonom o vrednotenju in priznavanju 

izobraževanja, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja 

študija v posameznem študijskem programu. 

Kandidati, ki so zaključili primerljiv študij v tujini in že imajo odločbo o priznanju izobraževanja za 

namen nadaljevanja izobraževanja, morajo k prijavi za vpis v magistrski študijski program 2. stopnje 

obvezno priložiti tudi omenjeno odločbo.  

 

Kandidati, ki so zaključili primerljiv študij v tujini in še nimajo odločbe o priznanju izobraževanja, 

morajo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja zaprositi v 

elektronski PRIJAVI ZA VPIS na študijski program prek spletnega portala eVŠ: 

http://portal.evs.gov.si/prijava/. Kandidat izpolni podatke, potrebne za postopek priznavanja 

izobraževanja, in priloži zahtevane priloge.  

 

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

Kandidati se morajo za vpis v študijski program prijaviti na enak način in v rokih, kot je zapisano 

v poglavju »PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI ZA ODDAJO PRIJAVE«.  

 

Prijavi kandidat priloži tudi dokazila za priznavanje izobraževanja, in sicer:  

a. diplomsko listino (izvirnik (original) diplomske listine o zaključenem študiju 1. stopnje (original 

mora biti legaliziran na podlagi Haške konvencije iz leta 1961 – kandidat pridobi žig 

Apostille na sodišču krajevne pristojnosti, kjer je bilo spričevalo pridobljeno oziroma 

Zakona o overovitvi listin v mednarodnem prometu) – obvezna priloga, 

b. prevod diplomske listine (sodno overjen prevod diplomske listine o zaključenem študiju 1. 

stopnje) - kandidati se predhodno pozanimajo na UP FAMNIT, če je prevod diplome potreben, 

c. potrdilo o opravljenih izpitih (neoverjeno kopijo potrdila o opravljenih izpitih, iz katerega je 

razvidna povprečna ocena predhodnega študija) – obvezna priloga, 

d. prevod potrdila o opravljenih izpitih (sodno overjen prevod potrdila o opravljenih izpitih) -  

kandidati se predhodno pozanimajo na UP FAMNIT, če je prevod potrdila potreben, 

e. kronološki opis (kratek, kronološki opis celotnega izobraževanja, ki ga pripravijo kandidati sami) 

– obvezna priloga. 

 

Vso potrebno dokumentacijo za vpis (prijavo za vpis in priloge) kandidat pošlje na naslov 

fakultete, s pripisom »Vpis v podiplomski študij 2017/2018«.  

 

Kandidatom svetujemo, da se pred pričetkom urejanja dokazil za priznavanje izobraževanja, 

predhodno pozanimajo na UP FAMNIT. Če bo UP FAMNIT ugotovila, da na osnovi predložene 

dokumentacije o vlogi ne more presojati, lahko od kandidata zahteva, da predloži dodatna dokazila. 

Podrobnejše informacije o postopku priznavanja so dostopne na spletni strani UP, na naslovu: 

http://www.famnit.upr.si/sl/bodoci-studenti/prijava-in-vpis. 

 

DODATNE INFORMACIJE 

Podrobnejše informacije o študijskih programih ter prijavi in vpisu bodo predstavljene na 

informativnem dnevu za podiplomski študij na UP FAMNIT. Datum informativnega dne bo 

določen naknadno in objavljen na spletni strani fakultete. 
  
Kandidati lahko informacije pridobijo tudi na spletni strani www.famnit.upr.si, preko e-pošte na 

naslov referat@famnit.upr.si, ali preko telefona na tel. št. (05) 611 75 75. 

 

 
telefon  

(referat za študente) 

e-pošta spletna stran 

UP FAMNIT +386 (5) 611 75 75 referat@famnit.upr.si www.famnit.upr.si 

 

http://www.famnit.upr.si/sl/bodoci-studenti/prijava-in-vpis
http://www.famnit.upr.si/
mailto:referat@famnit.upr.si
mailto:referat@famnit.upr.si
http://www.famnit.upr.si/
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RAZPIS ZA VPIS 

V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE 

UNIVERZE NA PRIMORSKEM 

 

V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 

 
 

Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2017/2018 

Univerza na Primorskem razpisuje naslednje študijske programe UP Pedagoške fakultete (UP 

PEF):  

 

Članica UP Ime študijskega programa 

Magistrski študijski programi 2. stopnje 

UP PEF 

INKLUZIVNA PEDAGOGIKA 

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH IN RAZVOJ KARIERE 

RAZREDNI POUK 

SOCIALNA PEDAGOGIKA 

ZGODNJE UČENJE 

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

UP PEDAGOŠKA FAKULTETA (UP PEF) 

Cankarjeva 5, 6000 Koper 

SPLETNA STRAN: www.pef.upr.si 

Elektronski naslov (referat): referat@pef.upr.si 

tel. št. (referat): +386 (5) 66 31 271 

UP Pedagoška fakulteta (UP PEF) v študijskem letu 2017/2018 razpisuje naslednje magistrske 

študijske programe 2. stopnje: Inkluzivna pedagogika, Izobraževanje odraslih in razvoj kariere, 

Razredni pouk, Socialna pedagogika in Zgodnje učenje. 

 

* * * * * 

 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: INKLUZIVNA PEDAGOGIKA 

VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE  

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

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni in izredni študij 

http://www.pef.upr.si/
mailto:referat@pef.upr.si
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KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper, Ptuj 

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 po ECTS 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 visokošolskem strokovnem študijskem programu Predšolska vzgoja (študijski 

program, sprejet pred 11. 6. 2004); ali 

d) diploma na drugem 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 po ECTS 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. 

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo imeli prednost kandidati, ki imajo višje ocene (povprečna ocena, 

ocena diplomskega dela) pri študiju 1. stopnje / dodiplomskem študiju. 

 

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST:  

Vpisna mesta (1. letnik) 

- za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

Inkluzivna pedagogika 1. letnik 

redni izredni 

Koper 30 30 

Ptuj - 30 

 
-  za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (izven EU)  

Inkluzivna pedagogika 1. letnik 

redni izredni 

Koper 3 3 

Ptuj - 3 

 
-  za kandidate za vzporedni študij  

Inkluzivna pedagogika 1. letnik 

redni 

Koper 2 

 

IZREDNI ŠTUDIJ NA POSAMEZNI LOKACIJI SE BO IZVAJAL, ČE SE BO VPISALO NAJMANJ 20 KANDIDATOV. 

 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA  V VIŠJEM LETNIKU 

VPIS V 2. LETNIK 

Prehodi so možni med študijskimi programi:  
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1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in  

2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po 

Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega 

programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. 

 

Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini 

se lahko študent vpiše v isti ali višji letnik v drugem študijskem programu.  

 

Pri prehodu se lahko priznavajo:  

1. primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu;  

2. neformalno pridobljena primerljiva znanja.  

Predhodno pridobljena znanja študent izkazuje z ustreznimi dokumenti. O ustreznosti in 

primerljivosti opravljenih obveznosti in pridobljenih znanj na podlagi vloge kandidata odloča senat 

UP PEF. 

V skladu z Merili za prehode med študijskimi programi in internimi akti Univerze na Primorskem se 

lahko študent vključi v višji letnik drugega študijskega programa, če mu je v postopku priznavanja 

zaradi prehoda priznanih vsaj toliko kreditnih točk, ki so pogoj za vpis v višji letnik javnoveljavnega 

študijskega programa. 

 

Način prehoda diplomantov študijskih programov, sprejetih pred 11.6.2004, urejata 38a. člen ZViS 

in 16. člen ZViS-E. 

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani na podlagi kriterijev, ki veljajo za izbor ob omejitvi 

vpisa v 1. letnik drugega študijskega programa. 

 
Vpisna mesta za vpis v višji letnik 

- za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

Inkluzivna 
pedagogika 

2. letnik 

redni izredni 

Koper Število razpisanih vpisnih mest je 
omejeno s številom razpisanih mest za 
1. letnik v študijskem letu 2016/2017 

Število razpisanih vpisnih mest je omejeno 
s številom razpisanih mest za 1. letnik v 
študijskem letu 2016/2017 

Ptuj - 20 

 

-  za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (izven EU)  

Inkluzivna 
pedagogika 

2. letnik 

redni izredni 

Koper 1 3 

Ptuj - 2 

 

Izredni študij je praviloma 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/  

 

* * * * * 

 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH IN RAZVOJ KARIERE 

VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE  

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

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni in izredni študij 

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper 

VPISNI POGOJI: 

http://www.pef.upr.si/
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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 po ECTS iz predmetnih področij pedagogike, andragogike, psihologije, 

managementa in družboslovnega 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 visokošolskem strokovnem študijskem programu Predšolska vzgoja (študijski 

program, sprejet 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 po ECTS s 

predmetnih področij pedagogike, andragogike, psihologije, managementa in družboslovnega 

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. 

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo imeli prednost pri vpisu kandidati z višjo povprečno oceno 

zaključenega študija. 

 

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST: 

Vpisna mesta (1. letnik) 

- za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

Izobraževanje odraslih in razvoj kariere 
1. letnik 

redni izredni 

Koper 25 25 

 
-  za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (izven EU)  

Izobraževanje odraslih in razvoj kariere 
1. letnik 

redni izredni 

Koper 2 2 

 

-  za kandidate za vzporedni študij 

Izobraževanje odraslih in razvoj kariere 
1. letnik 

redni 

Koper 2 

 

IZREDNI ŠTUDIJ SE BO IZVAJAL, ČE SE BO VPISALO NAJMANJ 20 KANDIDATOV.  

 

 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA  V VIŠJEM LETNIKU 

VPIS V 2. LETNIK 

Prehodi so možni med študijskimi programi:  

1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in  

2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po 

Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega 

programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. 
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Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini 

se lahko študent vpiše v isti ali višji letnik v drugem študijskem programu.  

 

Pri prehodu se lahko priznavajo:  

1. primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu;  

2. neformalno pridobljena primerljiva znanja.  

 

Predhodno pridobljena znanja študent izkazuje z ustreznimi dokumenti. O ustreznosti in 

primerljivosti opravljenih obveznosti in pridobljenih znanj na podlagi vloge kandidata odloča senat 

UP PEF. 

 

V skladu z Merili za prehode med študijskimi programi in internimi akti Univerze na Primorskem se 

lahko študent vključi v višji letnik drugega študijskega programa, če mu je v postopku priznavanja 

zaradi prehoda priznanih vsaj toliko kreditnih točk, ki so pogoj za vpis v višji letnik javnoveljavnega 

študijskega programa. 

 

Način prehoda diplomantov študijskih programov, sprejetih pred 11.6.2004, urejata 38a. člen ZViS 

in 16. člen ZViS-E. 

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani na podlagi kriterijev, ki veljajo za izbor ob omejitvi 

vpisa v 1. letnik drugega študijskega programa. 

 

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST: 

Vpisna mesta za vpis v višji letnik 

 - za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

Izobraževanje odraslih 
in razvoj kariere 

2. letnik 

redni izredni 

Koper Število razpisanih vpisnih mest je 
omejeno s številom razpisanih mest 
za 1. letnik v študijskem letu 
2016/2017 

Število razpisanih vpisnih mest je 
omejeno s številom razpisanih mest 
za 1. letnik v študijskem letu 
2016/2017 

 

-  za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (izven EU) 

Izobraževanje odraslih in 
razvoj kariere 

2. letnik 

redni izredni 

Koper 1 3 

 

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

 

 

* * * * * 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: RAZREDNI POUK 

VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE  

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

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni in izredni študij 

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper 

VPISNI POGOJI: 

Pogoj za vpis v 1. letnik je: 

a) diploma na študijskem programu prve stopnje, sprejetem po 11. 6. 2004, v obsegu 240 ECTS, z 

ustreznih strokovnih področij, t.j. področij, ki sodijo v področje ISCED 14 (Izobraževalne vede in 

izobraževanje učiteljev), program smeri Razredni pouk; ali 

http://www.pef.upr.si/
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b) diploma na študijskem programu prve stopnje, sprejetem po 11. 6. 2004, v obsegu 240 ECTS, z 

ustreznih strokovnih področij, t.j. področij, ki sodijo v področje ISCED 14 (Izobraževalne vede in 

izobraževanje učiteljev), če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene 

za nadaljevanje študija; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in 

obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk, kandidat pa jih lahko opravi med študijem na prvi 

stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski 

študijski program; kandidat mora izkazati tudi predhodno pridobljeno znanje in kompetence iz 

predmetov oziroma področij poučevanja na razredni stopnji: slovenščina, matematika, 

družboslovje, naravoslovje, glasbena, likovna in športna vzgoja; ali 

c) diploma na študijskem programu prve stopnje, sprejetem po 11. 6. 2004, v obsegu 240 ECTS, z 

drugih strokovnih področij, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so 

bistvene za nadaljevanje študija; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega 

področja in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk, kandidat pa jih lahko opravi med 

študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v 

magistrski študijski program; kandidat mora izkazati tudi predhodno pridobljeno znanje in 

kompetence iz predmetov temeljnega pedagoškega študija ter predmetov oziroma področij 

poučevanja na razredni stopnji: slovenščina, matematika, družboslovje, naravoslovje, glasbena, 

likovna in športna vzgoja; ali 

d) diploma na študijskem programu prve stopnje, sprejetem po 11. 6. 2004, v obsegu 180 ECTS, s 

področij, ki sodijo v področje ISCED 14 (Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev), program 

smeri Predšolska vzgoja, in uspešno zaključen dodatni letnik, ki je sestavni del tega študijskega 

programa in tako kandidat zbere manjkajočih 60 ECTS; ali 

e) diploma na študijskem programu prve stopnje, sprejetem po 11. 6. 2004, v obsegu 180 ECTS, z 

ustreznih strokovnih področij, ki sodijo v področje ISCED 14 (Izobraževalne vede in 

izobraževanje učiteljev), če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene 

za nadaljevanje študija; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in 

obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk, kandidat pa jih lahko opravi med študijem na prvi 

stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski 

študijski program; kandidat mora pred vpisom uspešno zaključiti tudi dodatni letnik programa, ki 

je sestavni del tega študijskega programa in tako zbrati manjkajočih 60 ECTS; ali 

f) diploma na študijskem programu prve stopnje, sprejetem po 11. 6. 2004, v obsegu 180 ECTS, z 

drugih strokovnih področij, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so 

bistvene za nadaljevanje študija; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega 

področja in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk, kandidat pa jih lahko opravi med 

študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v 

magistrski študijski program; kandidat mora izkazati tudi predhodno pridobljeno znanje in 

kompetence iz predmetov temeljnega pedagoškega študija ter predmetov oziroma področij 

poučevanja na razredni stopnji: slovenščina, matematika, družboslovje, naravoslovje, glasbena, 

likovna in športna vzgoja; kandidat mora pred vpisom uspešno zaključiti tudi dodatni letnik 

programa, ki je sestavni del tega študijskega programa in tako zbrati manjkajočih 60 ECTS; ali 

g) diploma na visokošolskem strokovnem študijskem programu, sprejetem pred 11. 6. 2004 z 

ustreznih strokovnih področij, t.j. področij, ki sodijo v področje ISCED 14 (Izobraževalne vede in 

izobraževanje učiteljev), program smeri Predšolska vzgoja, in uspešno zaključen dodatni letnik, 

ki je sestavni del tega študijskega programa; ali 

h) diploma na visokošolskem strokovnem študijskem programu, sprejetem pred 11. 6. 2004 z 

ustreznih strokovnih področij, t.j. področij, ki sodijo v področje ISCED 14 (Izobraževalne vede in 

izobraževanje učiteljev), če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene 

za nadaljevanje študija; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in 

obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk, kandidat pa jih lahko opravi med študijem na prvi 

stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski 

študijski program. Kandidat mora pred vpisom uspešno zaključiti tudi dodatni letnik programa, ki 

je sestavni del tega študijskega programa; ali 

i) diploma na visokošolskem strokovnem študijskem programu, sprejetem pred 11. 6. 2004 z 

drugih strokovnih področij, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so 



 7 

bistvene za nadaljevanje študija; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega 

področja in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk, kandidat pa jih lahko opravi med 

študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v 

magistrski študijski program; kandidat mora izkazati tudi predhodno pridobljeno znanje in 

kompetence iz predmetov temeljnega pedagoškega študija ter predmetov oziroma področij 

poučevanja na razredni stopnji: slovenščina, matematika, družboslovje, naravoslovje, glasbena, 

likovna in športna vzgoja. Kandidat mora pred vpisom uspešno zaključiti tudi dodatni letnik 

programa, ki je sestavni del tega študijskega programa; ali 

j) diploma na univerzitetnem študijskem programu, sprejetem pred 11. 6. 2004, z ustreznih 

strokovnih področij, t.j. področij, ki sodijo v področje ISCED 14 (Izobraževalne vede in 

izobraževanje učiteljev), če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene 

za nadaljevanje študija; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in 

obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk, kandidat pa jih lahko opravi med študijem na prvi 

stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski 

študijski program; kandidat mora izkazati tudi predhodno pridobljeno znanje in kompetence iz 

predmetov oziroma področij poučevanja na razredni stopnji: slovenščina, matematika, 

družboslovje, naravoslovje, glasbena, likovna in športna vzgoja; ali 

k) diploma na univerzitetnem študijskem programu, sprejetem pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih 

področij, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje 

študija; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do 

največ 60 kreditnih točk, kandidat pa jih lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih 

za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program; kandidat 

mora izkazati tudi predhodno pridobljeno znanje in kompetence iz predmetov temeljnega 

pedagoškega študija ter predmetov oziroma področij poučevanja na razredni stopnji: 

slovenščina, matematika, družboslovje, naravoslovje, glasbena, likovna in športna vzgoja; ali 

l) diploma v okviru enakovrednega izobraževanja v tujini.  

 

Študijski program predvideva 3 smeri, in sicer: smer Poučevanje na razredni stopnji, smer 

Poučevanje na razredni stopnji z angleščino in smer Poučevanje na razredni stopnji z 

italijanščino. V primeru, da si kandidat izbere eno izmed jezikovnih smeri, mora imeti opravljene 

obveznosti v obsegu 30 ECTS s področja izbranega jezika, ki jih je pridobil v okviru izbirnih 

predmetov na dodiplomskem študiju 1. stopnje, in sicer so ti predmeti: 

 za smer Poučevanje na razredni stopnji z angleščino: Jezikovne zmožnosti v angleščini (6 

ECTS), Ustno in pisno sporočanje v angleščini (6 ECTS), Angleški jezik kot jezik stroke (6 

ECTS), Otroška in mladinska književnost v angleščini (6 ECTS), Družbene razsežnosti 

angleškega jezika (3 ECTS) ter 3 ECTS v okviru pedagoške prakse;  

 za smer Poučevanje na razredni stopnji z italijanščino: Moderni italijanski jezik 1 (6 ECTS), 

Moderni italijanski jezik 2 (6 ECTS), Slovnica italijanskega jezika – oblikoslovje in skladnja 

(6 ECTS), Italijanska književnost – Sodobna književnost in književnost ob meji (6 ECTS), 

Ustno in pisno sporočanje (italijanščina) (3 ECTS) ter 3 ECTS v okviru pedagoške prakse.  

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA se bo kandidate izbralo na podlagi uspeha na predhodnem študiju 

(povprečna ocena, ocena diplomskega dela). 

 

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST:   

Vpisna mesta (1. letnik) 

- za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

Razredni pouk 
1. letnik 

redni izredni 

Koper 60 25 
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-  za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (izven EU)  

Razredni pouk 
1. letnik 

redni izredni 

Koper 3 1 

 
-  za kandidate za vzporedni študij 

Razredni pouk 
1. letnik 

redni 

Koper 3 

 

IZREDNI ŠTUDIJ SE BO IZVAJAL, ČE SE BO VPISALO NAJMANJ 20 KANDIDATOV.  

 
Izredni študij je praviloma namenjen zaposlenim študentom, zato bo potekal v prilagojeni obliki 

(petek popoldan, sobota), in sicer celoten študij v dveh študijskih letih. 

 

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

 

 

* * * * * 

 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: SOCIALNA PEDAGOGIKA 

VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE  

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

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni in izredni študij 

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper 

VPISNI POGOJI: 

Pogoj za vpis v 1. letnik je: 

a) diploma na študijskem programu prve stopnje smeri Socialna pedagogika (s področja ISCED 

14), sprejetem po 11. 6. 2004, v obsegu 180 ECTS; ali 

b) diploma na drugem študijskem programu prve stopnje, sprejetem po 11. 6. 2004, v obsegu vsaj 

180 ECTS, s strokovnih področij, ki sodijo v področje ISCED 14 (Izobraževalne vede in 

izobraževanje učiteljev), ali s področja socialno delo, če je kandidat pred vpisom opravil 

študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija; te obveznosti se določijo glede na 

različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk, kandidat pa jih 

lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem 

izpitov pred vpisom v magistrski študijski program; ali 

c) diploma na študijskem programu prve stopnje, sprejetem po 11. 6. 2004, v obsegu vsaj 180 

ECTS, z drugih strokovnih področij, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki 

so bistvene za nadaljevanje študija; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega 

področja in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk, kandidat pa jih lahko opravi med 

študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v 

magistrski študijski program; kandidat mora izkazati tudi predhodno pridobljeno znanje in 

kompetence iz temeljnih pedagoških predmetov in predmetov študija Socialna pedagogika; ali 

d) diploma na univerzitetnem ali visokošolskem strokovnem študijskem programu, sprejetem pred 

11. 6. 2004 z ustreznih strokovnih področij, t.j. področij, ki sodijo v področje ISCED 14 

(Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev), ali s področja socialno delo, če je kandidat pred 

vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija; te obveznosti se 

določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk, 

kandidat pa jih lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z 

opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program; ali 

e) diploma na univerzitetnem ali visokošolskem strokovnem študijskem programu, sprejetem pred 

11. 6. 2004 z drugih strokovnih področij, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, 

ki so bistvene za nadaljevanje študija; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega 

http://www.pef.upr.si/
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področja in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk, kandidat pa jih lahko opravi med 

študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v 

magistrski študijski program; kandidat mora izkazati tudi predhodno pridobljeno znanje in 

kompetence iz temeljnih pedagoških predmetov in predmetov študija Socialna pedagogika; 

f) diploma v okviru enakovrednega izobraževanja v tujini.  

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo imeli prednost pri vpisu kandidati, ki imajo višje povprečje ocen pri 

študiju na 1. stopnji/dodiplomskem študiju. Pri tem predstavlja povprečna ocena študija 70 %, 

ocena diplomskega/zaključnega dela pa 30 % točk. 

 

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST:  

Vpisna mesta (1. letnik) 

- za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

Socialna pedagogika 
1. letnik 

redni 

Koper 30 

 
-  za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (izven EU)  

Socialna pedagogika 
1. letnik 

redni 

Koper 3 

 
 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA  V VIŠJEM LETNIKU 

VPIS V 2. LETNIK 

Prehodi so možni med študijskimi programi:  

1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in  

2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po 

Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega 

programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. 

 

Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini 

se lahko študent vpiše v isti ali višji letnik v drugem študijskem programu.  

 

Pri prehodu se lahko priznavajo:  

1. primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu;  

2. neformalno pridobljena primerljiva znanja.  

 

Predhodno pridobljena znanja študent izkazuje z ustreznimi dokumenti. O ustreznosti in 

primerljivosti opravljenih obveznosti in pridobljenih znanj na podlagi vloge kandidata odloča senat 

UP PEF. 

 

V skladu z Merili za prehode med študijskimi programi in internimi akti Univerze na Primorskem se 

lahko študent vključi v višji letnik drugega študijskega programa, če mu je v postopku priznavanja 

zaradi prehoda priznanih vsaj toliko kreditnih točk, ki so pogoj za vpis v višji letnik javnoveljavnega 

študijskega programa. 

 

Način prehoda diplomantov študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004, urejata 38a. člen ZViS 

in 16. člen ZViS-E. 

 
V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani na podlagi kriterijev, ki veljajo za izbor ob omejitvi 
vpisa v 1. letnik drugega študijskega programa. 
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ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST: 

 

Vpisna mesta za vpis v višji letnik 

 - za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

Socialna pedagogika 
2. letnik 

izredni 

Koper Število razpisanih vpisnih mest je omejeno s številom razpisanih mest 
za 1. letnik v študijskem letu 2016/2017 

 
-  za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (izven EU) 

Socialna pedagogika 
2. letnik 

izredni 

Koper 3 

 

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

 

 

* * * * * 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: ZGODNJE UČENJE 

VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE  

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

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni in izredni študij 

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper 

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 po ECTS 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 drugega visokošolskega strokovnega ali univerzitetnega študijskega programa (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 po ECTS s 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. 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo imeli prednost kandidati, ki imajo višje ocene (povprečna ocena, 

ocena diplomskega dela) pri študiju 1. stopnje/dodiplomskem študiju. 

 

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST:  

 

 

http://www.pef.upr.si/
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Vpisna mesta (1. letnik) 

- za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

Zgodnje učenje 
1. letnik 

redni izredni 

Koper 30 30 

 
-  za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (izven EU) 

Zgodnje učenje 
1. letnik 

redni izredni 

Koper 3 3 

 

-  za kandidate za vzporedni študij  

Zgodnje učenje 
1. letnik 

redni 

Koper 2 

 

IZREDNI ŠTUDIJ SE BO IZVAJAL, ČE SE BO VPISALO NAJMANJ 20 KANDIDATOV. 

 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA  V VIŠJEM LETNIKU 

VPIS V 2. LETNIK 

Prehodi so možni med študijskimi programi:  

1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in  

2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po 

Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega 

programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. 

 

Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini 

se lahko študent vpiše v isti ali višji letnik v drugem študijskem programu.  

 

Pri prehodu se lahko priznavajo:  

1. primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu;  

2. neformalno pridobljena primerljiva znanja.  

 

Predhodno pridobljena znanja študent izkazuje z ustreznimi dokumenti. O ustreznosti in 

primerljivosti opravljenih obveznosti in pridobljenih znanj na podlagi vloge kandidata odloča senat 

UP PEF. 

 

V skladu z Merili za prehode med študijskimi programi in internimi akti Univerze na Primorskem se 

lahko študent vključi v višji letnik drugega študijskega programa, če mu je v postopku priznavanja 

zaradi prehoda priznanih vsaj toliko kreditnih točk, ki so pogoj za vpis v višji letnik javnoveljavnega 

študijskega programa. 

 

Način prehoda diplomantov študijskih programov, sprejetih pred 11.6.2004, urejata 38a. člen ZViS 

in 16. člen ZViS-E.  

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani na podlagi kriterijev, ki veljajo za izbor ob omejitvi 

vpisa v 1. letnik drugega študijskega programa. 

 

Vpisna mesta za vpis v višji letnik 

- za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

Zgodnje učenje 
2. letnik 

redni izredni 
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Koper 
Število razpisanih vpisnih mest je 
omejeno s številom razpisanih mest za 
1. letnik v študijskem letu 2016/2017 

Število razpisanih vpisnih mest je 
omejeno s številom razpisanih mest za 
1. letnik v študijskem letu 2016/2017 

 
-  za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (izven EU)  

Zgodnje učenje 
2. letnik 

redni izredni 

Koper 1 3 

 

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

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

POSTOPKI  ZA PRIJAVO NA RAZPIS IN ROK ZA ODDAJO PRIJAVE  

Kandidat, ki se prijavlja na razpisana vpisna mesta za vpis v posamezni magistrski študijski 

program 2. stopnje (za slovenske državljane in tujce (iz EU) in za Slovence brez slovenskega 

državljanstva in tujce (izven EU) UP PEF, odda elektronsko prijavo prek spletnega portala eVŠ: 

http://portal.evs.gov.si/prijava/ od 10. aprila 2017 do vključno 1. septembra 2017.  

 

1.)  

Če se kandidat prijavlja z uporabniškim imenom in geslom, mora izpolniti in oddati elektronsko 

prijavo v eVŠ do vključno 1. septembra 2017, nato prijavo natisniti, podpisati in jo skupaj z 

zahtevanimi dokazili (prilogami) priporočeno poslati po pošti (ali osebno dostaviti) na naslov 

fakultete do vključno 2. septembra 2017.  

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do vključno 1. 

septembra 2017, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnji oddani prijavi v eVŠ,  ter 

podpisana in priporočeno poslana na naslov fakultete do vključno 2. septembra 2017. Na 

ovojnico poleg naslova fakultete kandidat pripiše »Prijava za vpis v podiplomski študij 

2017/2018«. 

 

2.)  

Če se kandidat prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjene prijave po pošti ne 

pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do vključno 1. septembra 2017. 

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v 

eVŠ do vključno 1. septembra 2017. Kandidat pa mora priporočeno po pošti na naslov fakultete 

poslati tiste priloge k prijavi, ki jih je v prijavi označil, da jih bo poslal po pošti (na prilogi mora biti 

naveden sklic na številko prijave za vpis), in sicer do vključno 2. septembra 2017. Na ovojnico 

poleg naslova fakultete kandidat pripiše »Prijava za vpis v podiplomski študij 2017/2018«. 

 

Navodila so objavljena tudi v dokumentu Skupni uvodni del razpisa za vpis v magistrske 

študijske programe 2. stopnje Univerze na Primorskem (UP) v študijskem letu 2017/2018. 

* * * * * * 

 

V primeru, da bodo na posameznih magistrskih študijskih programih ostala prosta vpisna 

mesta, lahko fakulteta razpiše DRUGI PRIJAVNI ROK, ki bo potekal od 14. septembra 2017 do 

vključno 20. septembra 2017. Razpoložljiva vpisna mesta za drugi prijavni rok bodo objavljena na 

spletni strani fakultete.  

 

1.)  

Če se kandidat prijavlja z uporabniškim imenom in geslom, mora izpolniti in oddati elektronsko 

prijavo v eVŠ do vključno 20. septembra 2017, nato prijavo natisniti, podpisati in jo skupaj z 

zahtevanimi dokazili (prilogami) priporočeno poslati po pošti (ali osebno dostaviti) na naslov 

fakultete do vključno 21. septembra 2017.  

http://www.pef.upr.si/
http://portal.evs.gov.si/prijava/
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Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do vključno 20. 

septembra 2017, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnji oddani prijavi v eVŠ, ter 

podpisana in priporočeno poslana na naslov fakultete do vključno 21. septembra 2017. Na 

ovojnico poleg naslova fakultete kandidat pripiše »Prijava za vpis v podiplomski študij 

2017/2018«. 

 

2.)  

Če se kandidat prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjene prijave po pošti ne 

pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do vključno 20. septembra 2017.  

 

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v 

eVŠ do vključno 20. septembra 2017. Kandidat pa mora priporočeno po pošti na naslov fakultete 

poslati tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo poslal po pošti (na prilogi mora biti 

naveden sklic na številko prijave za vpis) do vključno 21. septembra 2017. Na ovojnico poleg 

naslova fakultete kandidat pripiše »Prijava za vpis v podiplomski študij 2017/2018«. 

 

POMEMBNO!! 

PRIJAVA ZA VPIS PO PRETEKU NAVEDENIH ROKOV, DOLOČENIH Z RAZPISOM UP, NI 

MOGOČA.  

 

DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU VPISNIH POGOJEV 

Skupaj s prijavo kandidat posreduje tudi dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev.   

Za vpis v 1. letnik mora kandidat predložiti: 

a. diplomsko listino (overjeno kopijo diplomske listine) – obvezna priloga, 

b. potrdilo o opravljenih izpitih (originalno ali overjeno kopijo potrdila o opravljenih izpitih, iz 

katerega je razvidna povprečna ocena na dodiplomskem študiju in ocena diplome) – obvezna 

priloga. 

 

Za vpis v 2. letnik (v primeru, da je kandidat diplomant (zaključen univerzitetni dodiplomski študijski 

program, sprejet pred 11. 6. 2004) mora kandidat predložiti: 

a. diplomsko listino (overjeno kopijo diplomske listine) – obvezna priloga, 

b. potrdilo o opravljenih izpitih (originalno ali overjeno kopijo potrdila o opravljenih izpitih,  

originalna priloga k diplomi ali originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna 

povprečna ocena na dodiplomskem študiju in ocena diplome) – obvezna priloga.   

 

Za vpis v 2. letnik (v primeru, da ima kandidat status študenta, vpisanega na drugem magistrskem 

študijskem programu 2. stopnje) mora kandidat predložiti: 

a. diplomsko listino (overjeno kopijo diplomske listine predhodnega študija (na dodiplomskem 

študiju)) – obvezna priloga,   

b. potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo ali overjeno kopijo potrdila o opravljenih izpitih 

na prvem študijskem programu) – obvezna priloga.   

 
Kandidat, ki se bo prijavil na razpisana mesta za 1. letnik za vzporedni študij, mora prijavi priložiti: 

a. potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih obveznostih za vpis v višji letnik na 

visokošolskem zavodu, kjer so že vpisani) – obvezna priloga,   

b. soglasje matične fakultete (soglasje matične fakultete, na kateri je kandidat že vpisan) – 

obvezna priloga. 

 

Vso potrebno dokumentacijo za vpis (prijavo za vpis in priloge) kandidat pošlje na naslov 

fakultete, s pripisom »Vpis v podiplomski študij 2017/2018«.  

 

STATUS KANDIDATA S POSEBNIM STATUSOM 

Kandidat lahko v prijavno-sprejemnem postopku za vpis v magistrske študijske programe 2. stopnje 

UP PEF zaprosi za posebni status, s katerim se lahko uvrsti na seznam naknadno sprejetih 
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kandidatov, pri čemer mora izpolnjevati pogoje za vpis v študijski program in doseči najmanj 90 % 

minimuma točk, potrebnih za uvrstitev. O dodelitvi posebnega statusa kandidata na podlagi 

individualne prošnje in ustreznih dokazil odloči Komisija za prošnje in vprašanja v prijavnem 

postopku za vpis v 1. letnik študijskih programov UP. 

Posebni status se lahko dodeli kandidatu, ki prošnji priloži listine, ki dokazujejo: 

- invalidnost oziroma posebne potrebe ali  

- kronično bolezen ali posledice akutne bolezni, ki med prijavno-sprejemnim postopkom še trajajo 

in so vplivale na uspeh na dodiplomskem študiju ali  

- izjemne socialne razmere ali 

- status vrhunskega športnika v obdobju, ki se upošteva za sprejem. 

 

Kandidat zaprosi za dodelitev posebnega statusa kandidata z individualno prošnjo, ki ji mora 

priložiti ustrezna dokazila. Prošnjo z dokazili pošlje priporočeno po pošti (ali osebno dostavi) na 

naslov fakultete skupaj s prijavo za vpis do rokov, ki veljajo za oddajo prijave za vpis (1. 

september 2017 v kolikor se prijavlja v 1. prijavnem roku oziroma 20. september 2017 v kolikor se 

prijavlja v 2. prijavnem roku), kasneje pa le izjemoma, če je do opravičljivih razlogov za dodelitev 

statusa prišlo po navedenem roku. 
 

O dodelitvi statusa odloči Komisija za prošnje in vprašanja v prijavnem postopku za vpis v 1. letnik 

študijskih programov UP in o tem pisno obvesti kandidata ter fakulteto. Odločitev Komisije za 

prošnje in vprašanja v prijavnem postopku za vpis v 1. letnik študijskih programov UP o kandidatih s 

posebnim statusom veljajo samo za prijavno-sprejemne postopke po tem razpisu. 

 

INFORMACIJE ZA KANDIDATE, KI SO ZAKLJUČILI ŠTUDIJ V TUJINI, IN DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU VPISNIH 

POGOJEV 

V magistrske študijske programe 2. stopnje UP PEF se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so zaključili 

primerljiv študij v tujini in jim je bila, skladno z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja, 

v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja študija v 

posameznem študijskem programu. Kandidati, ki so izobraževanje zaključili v tujini, dokazujejo 

izpolnjevanje vpisnih pogojev za vpis v prvi ali višji letnik z odločbo o priznanju tujega 

izobraževanja. 

 

Kandidati, ki so zaključili primerljiv študij v tujini in že imajo odločbo o priznanju izobraževanja za 

namen nadaljevanja izobraževanja, morajo k prijavi za vpis v magistrske študijske programe 2. 

stopnje obvezno priložiti tudi omenjeno odločbo.  

 

Kandidati, ki so zaključili primerljiv študij v tujini in še nimajo odločbe o priznanju izobraževanja, 

morajo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja zaprositi v 

elektronski PRIJAVI ZA VPIS na študijski program prek spletnega portala eVŠ: 

http://portal.evs.gov.si/prijava/. Kandidat izpolni podatke, potrebne za postopek priznavanja 

izobraževanja, in priloži zahtevane priloge.  

 

Podrobnejše informacije o postopku priznavanja so dostopne na spletni strani UP, na naslovu: 

http://www.upr.si/index.php?page=static&item=23  

 

POMEMBNO!!  

Kandidati se morajo za vpis v študijski program prijaviti na enak način, kot je zapisan v poglavju 

»PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI ZA ODDAJO PRIJAVE«.  

Prijavi za vpis mora kandidat predložiti tudi: 

a. diplomsko listino (original diplomske listine o opravljenem izobraževanju, za katerega se želi, da 

se prizna pravica dostopa, prijave in obravnave v postopku vpisa pri nadaljevanju 

izobraževanja) – obvezna priloga, 

http://portal.evs.gov.si/prijava/
http://www.upr.si/index.php?page=static&item=23
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b. prevod diplomske listine (sodno overjen prevod listine o izobraževanju iz točke a., razen v 

primeru, če organ priznavanja presodi, da overjenega prevoda listine o izobraževanju ne 

potrebuje ali ga vlagatelj zaradi upravičenih razlogov ne more priložiti) – obvezna priloga, 

c. kronološki opis (kratek kronološki opis celotnega izobraževanja, ki ga pripravi in podpiše imetnik 

listine o izobraževanju oziroma njegov zakoniti zastopnik) – obvezna priloga.   

 

Original listine o opravljenem izobraževanju mora biti legaliziran na podlagi: 

- Haaške konvencije iz leta 1961 (na sodišču krajevne pristojnosti, kjer je bilo spričevalo 

pridobljeno), oziroma 

- Zakona o overovitvi listin v mednarodnem prometu. 

 

Legalizacija originala se ne zahteva v primeru, kadar je z dvostranskim sporazumom odpravljena v 

celoti. Seznam držav je dostopen na spletni strani: 

http://www.mp.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/mednarodne_pogodbe_s_podrocja_pravosodja/b

ilateralni_sporazumi. 

 

Vso potrebno dokumentacijo za vpis (prijavo za vpis in priloge) kandidat pošlje na naslov 

fakultete, s pripisom »Vpis v podiplomski študij 2017/2018«.  

 

Seznam dokumentov, ki so potrebni za postopek priznavanja, se lahko razlikuje glede na državo 

izvora listine o izobraževanju, zato priporočamo, da se o podrobnejšem seznamu dokumentov 

oziroma informacijah v zvezi s postopkom, kandidati predhodno pozanimajo na fakulteti. 

 

DODATNE INFORMACIJE 

Podrobnejše informacije o podiplomskih študijskih programih ter prijavi in vpisu bodo predstavljene 

na informativnih dnevih za podiplomski študij in na spletni strani UP PEF. Kandidati lahko 

informacije pridobijo tudi na spletni strani www.pef.upr.si, preko e-pošte (sporočilo pošljejo na 

naslov referat@pef.upr.si) ali telefonsko (pokličejo na telefonsko številko (05) 66 31 271). 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

http://www.mp.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/mednarodne_pogodbe_s_podrocja_pravosodja/bilateralni_sporazumi
http://www.mp.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/mednarodne_pogodbe_s_podrocja_pravosodja/bilateralni_sporazumi
http://www.pef.upr.si/
mailto:referat@pef.upr.si
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RAZPIS ZA VPIS 

V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE 

UNIVERZE NA PRIMORSKEM 

 

V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 

 
 

Za vpis v magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2017/2018 Univerza na 

Primorskem razpisuje naslednje študijske programe UP Fakultete za turistične študije – Turistice 

(UP FTŠ Turistica):  

 

Članica UP Ime študijskega programa 

Magistrski študijski programi 2. stopnje 

UP FTŠ Turistica TURIZEM   

UP FTŠ Turistica 

(koordinatorica) in UP FHŠ 
DEDIŠČINSKI TURIZEM 

UP FM (koordinatorica), UP 
FHŠ, UP FVZ in UP FTŠ 
Turistica 

MANAGEMENT TRAJNOSTNEGA RAZVOJA  

razpis za vpis je objavljen pri članici UP Fakulteti za management, 

ki je koordinatorica študij. programa 

 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
 

UP FAKULTETA ZA TURISTIČNE ŠTUDIJE - TURISTICA (UP FTŠ 
Turistica) 

Obala 11a, 6320 Portorož 

SPLETNA STRAN: www.turistica.si 

Tel. št.: +386 (5) 61 770 26, +386 (5) 61 770 27, +386 (5) 61 770 28  

Elektronski naslov: referat@fts.upr.si 

  

UP Fakulteta za turistične študije - Turistica (UP FTŠ Turistica) v študijskem letu 2017/2018 

razpisuje magistrski študijski program 2. stopnje Turizem, skupaj z UP FHŠ pa razpisuje 

interdisciplinarni magistrski študijski program 2 stopnje Dediščinski turizem. 

 

 

* * * * * 

 

 

 

 

http://www.turistica.si/
mailto:referat@fts.upr.si
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ŠTUDIJSKI PROGRAM: DEDIŠČINSKI TURIZEM 

 

Interdisciplinarni magistrski študijski program 2. stopnje skupaj izvajata 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) 

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni študij 

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Portorož 

VPISNI POGOJI: 

Pogoj za vpis v 1. letnik je: 

a) diploma na študijskem programu 1. stopnje z naslednjih študijskih področij: turizem, humanistika 

in družboslovje, 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 družboslovja ali turizma ali naravoslovja) v obsegu najmanj 10 kreditnih 

točk po ECTS in največ 60 kreditnih točk po ECTS. 

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 % možnih točk) in oceno diplomskega dela (30 % možnih točk). 

V primeru, da dodiplomski program ni imel diplomskega dela (naloge) ali zaključnega projekta se 

kandidatu upošteva samo povprečna ocena dodiplomskega študija (100 % možnih točk). 

 

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST:  

 

Vpisna mesta (1. letnik) 

- za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

Dediščinski turizem 
1. letnik 

redni 

Portorož 30 

 
- za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (izven EU)  

Dediščinski turizem 1. letnik 

redni 

Portorož 3 

 
- za kandidate za vzporedni študij  

Dediščinski turizem 
1. letnik 

redni 

Portorož 1 

 

ŠTUDIJSKI  PROGRAM SE BO IZVAJAL V PRIMERU, ČE BO V 1. LETNIK VPISANIH VSAJ 15 ŠTUDENTOV.  
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NADALJEVANJE ŠTUDIJA  V VIŠJEM LETNIKU 

VPIS V 2. LETNIK 

Študent lahko prehaja iz enega v drugi študijski program pod pogoji, določenimi s študijskim 

programom (če izpolnjuje pogoje za vpis v začetni letnik drugega programa in če so za to razpisana 

vpisna mesta) in v skladu z Zakonom o visokem šolstvu oziroma Merili za prehode med študijskimi 

programi, ki jih je sprejel Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem 

šolstvu. 

 

Prehod med študijskimi programi je prenehanje izobraževanja na prvem študijskem programu in 

nadaljevanje študija na drugem študijskem programu. Prvi študijski program je program, iz katerega 

študent prehaja. Prvi študijski program so lahko tudi vsi študijski programi iste stopnje, pri katerih je 

kandidat že opravil študijske obveznosti in se lahko priznavajo v drugem študijskem programu. 

Drugi študijski program je program, v katerega študent prehaja. 

 

Prehodi so možni med študijskimi programi: 

1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in 

2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem 

prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se 

nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. 

Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini 

se lahko študent vpiše v isti ali višji letnik v drugem študijskem programu. 

Pri prehodu se lahko priznavajo: 

1. primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu; 

2. neformalno pridobljena primerljiva znanja. 

Predhodno pridobljena znanja študent izkazuje z ustreznimi dokumenti. O ustreznosti in 

primerljivosti opravljenih obveznosti in pridobljenih znanj na podlagi vloge kandidata odloča senat 

UP FTŠ Turistici. 

 

V skladu z Merili za prehode med študijskimi programi in internimi akti Univerze na Primorskem se 

lahko študent vključi v višji letnik drugega študijskega programa, če mu je v postopku priznavanja 

zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik 

javnoveljavnega študijskega programa. 

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani na podlagi kriterijev, ki veljajo za izbor v primeru 

omejitve vpisa v 1. letnik študijskega programa. 

 

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST:  

 

Vpisna mesta za vpis v višji letnik 

- za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

Dediščinski turizem 
2. letnik 

redni 

Portorož Število razpisanih vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih 
mest za 1. letnik v 2016/2017 

 
 
- za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce (izven EU) 

Dediščinski turizem 
2. letnik 

redni 

Portorož Število razpisanih vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih 
mest za 1. letnik v 2016/2017 

 

Spletna stran, na kateri so objavljene informacije o študijskem programu:  

http://www.turistica.si/studij-na-turistici/podiplomski-studij/ 
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* * * * * 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: TURIZEM  

VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE 

ŠTUDIJSKI PROGRAM IMA DVE SMERI: POSLOVNO ORGANIZACIJSKA SMER, DRUŽBENO PROSTORSKA SMER 

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

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni in izredni študij 

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Portorož 

VPISNI POGOJI:  

Pogoj za vpis v 1. letnik je: 

a) študijski program 1. stopnje z naslednjih študijskih področij: turizem, osebne storitve, družbene 

vede, poslovne in organizacijske vede, pravo, humanistične vede, novinarstvo in informiranje, 

zdravstvo, socialno delo, transportne storitve, varstvo okolja; ali 

b) študijski program 1. stopnje z drugih strokovnih področij, če je kandidat pred vpisom opravil izpit 

iz predmetov: Uvod v turizem (6 ECTS) in Upravljanje poslovnih sistemov (6 ECTS).  

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno dodiplomskega študija 

(70 % možnih točk) in oceno diplomskega dela (30 % možnih 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 možne 

točke. 

 

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST:  

  

Vpisna mesta (1. letnik)  

- za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

Turizem 
1. letnik 

redni izredni 

Portorož  40 10 

 
 

ŠTUDIJSKI PROGRAM NA REDNEM ŠTUDIJU SE BO IZVAJAL V PRIMERU, ČE BO V 1. LETNIK VPISANIH VSAJ 15 

ŠTUDENTOV.   
ŠTUDIJSKI PROGRAM NA IZREDNEM ŠTUDIJU SE BO IZVAJAL LE V PRIMERU, ČE SE BO IZVAJAL REDNI 

ŠTUDIJ. 

 

- za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (izven EU)  

Turizem 
1. letnik 

redni izredni 

Portorož  4 1 

 

- za kandidate za vzporedni študij  

Turizem 
 1. letnik  

redni izredni 

Portorož 1 1 

 
NADALJEVANJE ŠTUDIJA  V VIŠJEM LETNIKU 

VPIS V 2. LETNIK 

Študent lahko prehaja iz enega v drugi študijski program pod pogoji, določenimi s študijskim 

programom (če izpolnjuje pogoje za vpis v začetni letnik drugega programa in če so za to razpisana 

vpisna mesta) in v skladu z Zakonom o visokem šolstvu oziroma Merili za prehode med študijskimi 

programi, ki jih je sprejel Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem 

šolstvu. 
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Prehod med študijskimi programi je prenehanje izobraževanja na prvem študijskem programu in 

nadaljevanje študija na drugem študijskem programu. Prvi študijski program je program, iz katerega 

študent prehaja. Prvi študijski program so lahko tudi vsi študijski programi iste stopnje, pri katerih je 

kandidat že opravil študijske obveznosti in se lahko priznavajo v drugem študijskem programu. 

Drugi študijski program je program, v katerega študent prehaja. 

 

Prehodi so možni med študijskimi programi: 

1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in 

2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem 

prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se 

nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. 

 

Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini 

se lahko študent vpiše v isti ali višji letnik v drugem študijskem programu. 

Pri prehodu se lahko priznavajo: 

1. primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu; 

2. neformalno pridobljena primerljiva znanja. 

Predhodno pridobljena znanja študent izkazuje z ustreznimi dokumenti. O ustreznosti in 

primerljivosti opravljenih obveznosti in pridobljenih znanj na podlagi vloge kandidata odloča senat 

UP FTŠ Turistici. 

 

V skladu z Merili za prehode med študijskimi programi in internimi akti Univerze na Primorskem se 

lahko študent vključi v višji letnik drugega študijskega programa, če mu je v postopku priznavanja 

zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik 

javnoveljavnega študijskega programa. 

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani na podlagi kriterijev, ki veljajo za izbor v primeru 

omejitve vpisa v 1. letnik študijskega programa. 

 

Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanje študija v višjem letniku se omeji s številom 

razpisanih vpisnih mest za 1. letnik.  

 
Vpisna mesta za vpis v višji letnik 

 
- za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

Turizem 2. letnik  

redni 

Portorož  Število vpisnih mest je omejeno s številom razpisanih vpisnih mest 

za 1. letnik v študijskem letu 2016/2017 

 

- za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce (izven EU) 

Turizem 2. letnik 

redni 

Portorož  Število vpisnih mest je omejeno s številom razpisanih vpisnih mest 

za 1. letnik v študijskem letu 2016/2017 

 

 

Spletna stran, na kateri so objavljene informacije o študijskem programu:  

http://www.turistica.si/studij-na-turistici/podiplomski-studij/ 

 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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POSTOPKI  ZA PRIJAVO NA RAZPIS IN ROK ZA ODDAJO PRIJAVE  

Kandidat, ki se prijavlja na razpisana vpisna mesta za vpis v posamezni magistrski študijski 

program 2. stopnje (za slovenske državljane in tujce (iz EU) in za Slovence brez slovenskega 

državljanstva in tujce (izven EU)) UP FTŠ Turistice, odda elektronsko prijavo prek spletnega 

portala eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/ od 10. aprila 2017 do vključno 1. septembra 

2017.  

 

1.)  

Če se kandidat prijavlja z uporabniškim imenom in geslom, mora izpolniti in oddati elektronsko 

prijavo v eVŠ do vključno 1. septembra 2017, nato prijavo natisniti, podpisati in jo skupaj z 

zahtevanimi dokazili (prilogami) priporočeno poslati po pošti (ali osebno dostaviti) na naslov 

fakultete do vključno 2. septembra 2017.  

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do vključno 1. 

septembra 2017, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnji oddani prijavi v eVŠ,  ter 

podpisana in priporočeno poslana na naslov fakultete do vključno 2. septembra 2017. Na 

ovojnico poleg naslova fakultete kandidat pripiše »Prijava za vpis v podiplomski študij 

2017/2018«. 

 

2.)  

Če se kandidat prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjene prijave po pošti ne 

pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do vključno 1. septembra 2017. 

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v 

eVŠ do vključno 1. septembra 2017. Kandidat pa mora priporočeno po pošti na naslov fakultete 

poslati tiste priloge k prijavi, ki jih je v prijavi označil, da jih bo poslal po pošti (na prilogi mora biti 

naveden sklic na številko prijave za vpis), in sicer do vključno 2. septembra 2017. Na ovojnico 

poleg naslova fakultete kandidat pripiše »Prijava za vpis v podiplomski študij 2017/2018«. 

 

Navodila so objavljena tudi v dokumentu Skupni uvodni del razpisa za vpis v magistrske 

študijske programe 2. stopnje Univerze na Primorskem (UP) v študijskem letu 2017/2018. 

* * * * * * 

 

V primeru, da bodo na posameznem magistrskem študijskem programu ostala prosta vpisna 

mesta, lahko fakulteta razpiše DRUGI PRIJAVNI ROK, ki bo potekal od 14. septembra 2017 do 

vključno 20. septembra 2017. Razpoložljiva vpisna mesta za drugi prijavni rok bodo objavljena na 

spletni strani fakultete.  

 

1.)  

Če se kandidat prijavlja z uporabniškim imenom in geslom, mora izpolniti in oddati elektronsko 

prijavo v eVŠ do vključno 20. septembra 2017, nato prijavo natisniti, podpisati in jo skupaj z 

zahtevanimi dokazili (prilogami) priporočeno poslati po pošti (ali osebno dostaviti) na naslov 

fakultete do vključno 21. septembra 2017.  

 

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do vključno 20. 

septembra 2017, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnji oddani prijavi v eVŠ, ter 

podpisana in priporočeno poslana na naslov fakultete do vključno 21. septembra 2017. Na 

ovojnico poleg naslova fakultete kandidat pripiše »Prijava za vpis v podiplomski študij 

2017/2018«. 

 

2.)  

Če se kandidat prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjene prijave po pošti ne 

pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do vključno 20. septembra 2017.  

 

http://portal.evs.gov.si/prijava/
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Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v 

eVŠ do vključno 20. septembra 2017. Kandidat pa mora priporočeno po pošti na naslov fakultete 

poslati tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo poslal po pošti (na prilogi mora biti 

naveden sklic na številko prijave za vpis) do vključno 21. septembra 2017. Na ovojnico poleg 

naslova fakultete kandidat pripiše »Prijava za vpis v podiplomski študij 2017/2018«. 

POMEMBNO!! 

PRIJAVA ZA VPIS PO PRETEKU NAVEDENIH ROKOV, DOLOČENIH Z RAZPISOM UP, NI 

MOGOČA.  

 

DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU VPISNIH POGOJEV 

Skupaj s prijavo posredujejo kandidati tudi dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev.  

Za vpis v 1. letnik mora kandidat predložiti: 

a. diplomsko listino (originalna diplomska listina ali overjena kopija diplomske listine) – obvezna 

priloga, 

b. potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je vidna 

povprečna ocena na predhodnem študiju ali originalna priloga k diplomi) – obvezna priloga. 

 

Diplomantom UP FTŠ Turistice ni potrebno prilagati potrdila o opravljenih izpitih in overjene kopije 

diplome. 

 

Kandidat, ki se prijavlja na razpisana mesta za 1. letnik za vzporedni študij, mora prijavi priložiti: 

a. potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih na visokošolskem zavodu, 

kjer so že vpisani, in iz katerega je razvidna povprečna ocena študija) – obvezna priloga, 

b. soglasje matične fakultete (soglasje matične fakultete, na kateri so že vpisani) – obvezna 

priloga. 

Za vpis v 2. letnik (v primeru, da je kandidat diplomant) mora kandidat predložiti: 

a. diplomsko listino (originalna diplomska listina ali overjena kopija diplomske listine) – obvezna 

priloga, 

b. potrdilo o opravljenih izpitih (originalna priloga k diplomi ali originalno potrdilo o opravljenih 

izpitih, iz katerega je vidna povprečna ocena na predhodnem študiju) – obvezna priloga,   

c. učne načrte (kopije učnih načrtov predmetov prvega študijskega programa, ki morajo biti 

žigosane s strani visokošolskega zavoda, kjer je kandidat opravljal prvi študijski program) – 

obvezna priloga. 

Za vpis v 2. letnik (v primeru, da ima kandidat status študenta) mora kandidat predložiti: 

a. potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih na prvem študijskem 

programu) – obvezna priloga,   

b. učne načrte (kopije učnih načrtov predmetov prvega študijskega programa, ki morajo biti 

žigosane s strani visokošolskega zavoda, kjer je kandidat opravljal prvi študijski program) – 

obvezna priloga. 

 

Vso potrebno dokumentacijo za vpis (prijavo za vpis in priloge) kandidat pošlje na naslov 

fakultete, s pripisom »Vpis v podiplomski študij 2017/2018«.  

 

INFORMACIJE ZA KANDIDATE, KI SO ZAKLJUČILI ŠTUDIJ V TUJINI 

V magistrska študijska programa 2. stopnje UP FTŠ Turistica se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so 

zaključili primerljiv študij v tujini in jim je bila, skladno z Zakonom o vrednotenju in priznavanju 

izobraževanja, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja 

študija v posameznem študijskem programu. Kandidati, ki so izobraževanje zaključili v tujini, 

dokazujejo izpolnjevanje vpisnih pogojev za vpis v prvi ali višji letnik z odločbo o priznanju tujega 

izobraževanja. 

 

Kandidati, ki so zaključili primerljiv študij v tujini in že imajo odločbo o priznanju izobraževanja za 

namen nadaljevanja izobraževanja, morajo k prijavi za vpis v magistrski študijski program 2. stopnje 

obvezno priložiti tudi omenjeno odločbo.  
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Kandidati, ki so zaključili primerljiv študij v tujini in še nimajo odločbe o priznanju izobraževanja, 

morajo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja zaprositi v 

elektronski PRIJAVI ZA VPIS na študijski program prek spletnega portala eVŠ: 

http://portal.evs.gov.si/prijava/. Kandidat izpolni podatke, potrebne za postopek priznavanja 

izobraževanja, in priloži zahtevane priloge.  

 

Vso potrebno dokumentacijo za vpis (prijavo za vpis in priloge) kandidat pošlje na naslov 

fakultete, s pripisom »Vpis v podiplomski študij 2017/2018«.  

 

Podrobnejše informacije o postopku priznavanja so dostopne na spletni strani UP, na naslovu: 

http://www.upr.si/index.php?page=static&item=23  

 

POMEMBNO!!  

Kandidati se morajo za vpis v študijski program prijaviti na enak način, kot je zapisan v poglavju 

»PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI ZA ODDAJO PRIJAVE«.  

 

DOKAZILA ZA PRIZNAVANJE TUJEGA IZOBRAŽEVANJA V PRIMERU, DA SE KANDIDAT VPISUJE V 1. LETNIK 

Kandidat mora priložiti sledeča dokazila: 

a. diplomsko listino (originalna diplomska listina ali overjena kopija diplomske listine) – obvezna 

priloga, 

b. prevod diplomske listine v slovenski jezik (sodno overjen prevod diplomske listine iz točke a. v 

slovenski jezik. V primeru, da je diplomska listina v angleškem, italijanskem ali hrvaškem jeziku, 

sodni prevod ni potreben) – obvezna priloga, 

c. potrdilo o opravljenih izpitih (originalna priloga k diplomi ali originalno potrdilo o opravljenih 

izpitih, iz katerega je razvidna povprečna ocena na predhodnem študiju) –  obvezna priloga,   

d. prevod potrdila o opravljenih izpitih na prvem študijskem programu v slovenski jezik (sodno 

overjen prevod potrdila o opravljenih izpitih iz točke c. v slovenski jezik. V primeru, da je listina o 

izobraževanju v angleškem, italijanskem ali hrvaškem jeziku, sodni prevod ni potreben) – 

obvezna priloga, 

e. kronološki opis celotnega izobraževanja (kratek kronološki opis celotnega izobraževanja v 

slovenskem, angleškem, italijanskem ali hrvaškem jeziku, ki ga pripravi in podpiše imetnik 

listine o izobraževanju oz. njegov zakoniti zastopnik) – obvezna priloga, 

f. učne načrte (kopije učnih načrtov predmetov prvega študijskega programa, ki morajo biti 

žigosane s strani visokošolskega zavoda, kjer je kandidat opravljal prvi študijski program) – 

neobvezna priloga. 

Original diplomske listine mora biti legaliziran na podlagi: 

- Haaške konvencije iz leta 1961 (na sodišču krajevne pristojnosti, kjer je bilo 

spričevalo pridobljeno); žig APOSTILLE mora biti pravilno izpolnjen, oziroma 

- Zakona o overovitvi listin v mednarodnem prometu. 

 

Vso potrebno dokumentacijo za vpis (prijavo za vpis in priloge) kandidat pošlje na naslov: 

UP Fakulteta za turistične študije – Turistica, Obala 11a, 6320 Portorož (s pripisom »Vpis v 

podiplomski študij 2017/2018«). 

 

Legalizacija originala se ne zahteva v primeru, kadar je z dvostranskim sporazumom odpravljena v 

celoti. Seznam držav je dostopen na spletni strani: 

http://www.mp.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/mednarodne_pogodbe_s_podrocja_pravosodja/b

ilateralni_sporazumi. 

 

DOKAZILA ZA PRIZNAVANJE TUJEGA IZOBRAŽEVANJA V PRIMERU, DA SE KANDIDAT VPISUJE V 2. LETNIK PO 

MERILIH ZA PREHODE 

Kandidat mora priložiti sledeča dokazila: 

a. potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih na prvem študijskem 

programu) – obvezna priloga,   

http://portal.evs.gov.si/prijava/
http://www.upr.si/index.php?page=static&item=23
http://www.mp.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/mednarodne_pogodbe_s_podrocja_pravosodja/bilateralni_sporazumi
http://www.mp.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/mednarodne_pogodbe_s_podrocja_pravosodja/bilateralni_sporazumi
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b. prevod potrdila o opravljenih izpitih na prvem študijskem programu v slovenski jezik (sodno 

overjen prevod potrdila o opravljenih izpitih iz točke a. v slovenski jezik. V primeru, da je listina 

o izobraževanju v angleškem, italijanskem ali hrvaškem jeziku, sodni prevod ni potreben) – 

obvezna priloga, 

c. kronološki opis celotnega izobraževanja (kratek kronološki opis celotnega izobraževanja v 

slovenskem, angleškem, italijanskem ali hrvaškem jeziku, ki ga pripravi in podpiše imetnik 

listine o izobraževanju oz. njegov zakoniti zastopnik) – obvezna priloga, 

d. učne načrte (kopije učnih načrtov predmetov prvega študijskega programa, ki morajo biti 

žigosane s strani visokošolskega zavoda, kjer je kandidat opravljal prvi študijski program) – 

obvezna priloga. 

Seznam dokumentov, ki so potrebni za postopek priznavanja, se lahko razlikuje glede na državo 

izvora listine o izobraževanju, zato priporočamo, da se o podrobnejšem seznamu dokumentov 

oziroma informacijah v zvezi s postopkom, kandidati predhodno pozanimajo na fakulteti. 

 

Podrobnejše informacije o postopku priznavanja so dostopne na spletni strani UP, na naslovu:  

https://www.upr.si/sl/studij/vpis-up/priznavanje-izobrazevanja; 

informacije v angleškem jeziku: https://www.upr.si/en/study/enrolment/recognition 

 

Vso potrebno dokumentacijo za vpis (prijavo za vpis in priloge) kandidat pošlje na naslov: 

UP Fakulteta za turistične študije – Turistica, Obala 11a, 6320 Portorož (s pripisom »Vpis v 

podiplomski študij 2017/2018«). 

 

DODATNE INFORMACIJE 

Podrobnejše informacije o podiplomskih študijskih programih ter prijavi in vpisu bodo predstavljene 

na informativnih dnevih za podiplomski študij in na spletni strani UP FTŠ Turistice. Termini 

informativnih dni bodo objavljeni na spletni strani fakultete.  

 

 telefon  

(referat za študente) 

e-pošta spletna stran 

UP FTŠ  Turistica +386 (5) 61 770 26  

+386 (5) 61 770 27 

+386 (5) 61 770 28 

referat@fts.upr.si  www turistica.si 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

https://www.upr.si/sl/studij/vpis-up/priznavanje-izobrazevanja
https://www.upr.si/en/study/enrolment/recognition
mailto:referat@fts.upr.si
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RAZPIS ZA VPIS 

V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE 

UNIVERZE NA PRIMORSKEM 

 

V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 

 
 

Za vpis v magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2017/2018 Univerza na 

Primorskem razpisuje naslednje študijske programe UP Fakultete za vede o zdravju (UP FVZ):  

 

Članica UP Ime študijskega programa 

Magistrski študijski programi 2. stopnje 

UP FVZ 

APLIKATIVNA KINEZIOLOGIJA 

DIETETIKA  

ZDRAVSTVENA NEGA 

UP FM (koordinatorica), UP 
FHŠ, UP FVZ in UP FTŠ 
Turistica 

MANAGEMENT TRAJNOSTNEGA RAZVOJA  

razpis za vpis je objavljen pri članici UP Fakulteti za management, 

ki je koordinatorica študij. programa 

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
 

UP FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU (UP FVZ) 

Polje 42, 6310 Izola 

SPLETNA STRAN: http://www.fvz.upr.si/ 

Telefon: +386 (5) 66 26 461 

Faks: +386 (5) 66 26 480 

Elektronski naslov: info@fvz.upr.si 

 

Fakulteta za vede o zdravju UP v študijskem letu 2017/2018 razpisuje magistrske študijske 

programe 2. stopnje Aplikativna kineziologija, Dietetika in Zdravstvena nega. 

 

 

* * * * *  

 

 
 

http://www.fvz.upr.si/
mailto:info@fvz.upr.si
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ŠTUDIJSKI PROGRAM: APLIKATIVNA KINEZIOLOGIJA 

VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE  

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

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni in izredni študij 

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Izola 

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 visokošolskem strokovnem študijskem programu (študijski 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 

fakultete. 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). 

 

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST:  

Vpisna mesta (1. letnik) 

Aplikativna kineziologija 
1. letnik 

redni izredni 

Izola 

- za slovenske državljane in tujce (iz EU) 25 30 

- za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (izven EU) 5 10 

- za kandidate za vzporedni študij 2 - 

 

 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA  V VIŠJEM LETNIKU 

VPIS V 2. LETNIK 

Pogoji za vpis v 2. letnik: 

Prehodi med študijskimi programi so možni na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu, Meril za 

prehode med študijskimi programi in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo predmetno področje. 

Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja na prvem 

študijskem programu, iz katerega študent prehaja, in nadaljevanje študija na drugem študijskem 

programu, v katerega študent prehaja. Pri prehodu se upošteva primerljivost študijskih programov in 

opravljene študijske obveznosti študenta v prvem študijskem programu. 

V 2. letnik magistrskega študijskega programa Aplikativna kineziologija se po merilih za prehode 

vpiše študent sorodnega magistrskega študijskega programa 2. stopnje, če so izpolnjeni naslednji 

pogoji: 

- študent izpolnjuje pogoje za vpis v 2. letnik magistrskega študijskega programa Aplikativna 

kineziologija, 

- študijski program, iz katerega študent prehaja, ob zaključku študija zagotavlja pridobitev 

primerljivih kompetenc kot magistrski študijski program Aplikativna kineziologija in 
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- so izpolnjeni drugi kriteriji v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (primerljiv 

predmetnik študijskega programa v vsaj 50 % kreditnih točk po ECTS, opravljene obveznosti 

študenta). 

 

Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija fakultete. 

 

Po merilih za prehode se lahko vpiše tudi študent sorodnega študijskega programa v tujini in mu je 

bila, skladno z zakonom, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do 

nadaljevanja študija v magistrskem študijskem programu Aplikativna kineziologija. 

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA so kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih 

študijskih obveznosti v študijskem programu, iz katerega kandidat prehaja. 

 

V okviru sorodnih študijskih programov – tako v Sloveniji kot v tujini – lahko študent opravlja do 12 

kreditnih točk po ECTS programa na kateremkoli programu sorodnega visokošolskega zavoda in jih 

skladno s pravili fakultete uveljavlja v programu Aplikativna kineziologija. 

 

Vpisna mesta za vpis v višji letnik 

Aplikativna kineziologija 2. letnik 

redni izredni 

- za slovenske državljane in 
tujce (iz EU) 

Število mest za 2. letnik je omejeno s 
številom razpisanih mest za 1. letnik 
v študijskem letu 2015/2016 in ne 
več kot 25 

Število mest za 2. letnik je omejeno 
s številom razpisanih mest za 1. 
letnik v študijskem letu 2015/2016 
in ne več kot 30 

- za Slovence brez 
slovenskega državljanstva 
in tujce (izven EU)  

Število razpisanih mest za vpis v 2. 
letnik je omejeno s številom 
razpisanih mest za 1. letnik v 
študijskem letu 2015/2016 in ne več 
kot 5 

Število razpisanih mest za vpis v 2. 
letnik je omejeno s številom 
razpisanih mest za 1. letnik v 
študijskem letu 2015/2016 in ne več 
kot 10 

 

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

 

 

* * * * * 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: DIETETIKA 

VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI PROGRAM (2. STOPNJA) 

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

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni  

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Izola 

VPISNI POGOJI: 

V 1. letnik študijskega programa se lahko vpiše, kdor je: 

a) uspešno zaključil visokošolski študijski program 1. stopnje Prehransko svetovanje – dietetika ali 

z njim primerljiv dodiplomski študijski program v tujini v obsegu najmanj 180 ECTS; ali  

b) uspešno zaključil univerzitetni študijski program 1. stopnje Živilstvo in prehrana ali z njim 

primerljiv študijski program v tujini v obsegu najmanj 180 ECTS; ali 

c) uspešno zaključil študijski program 1. stopnje v obsegu najmanj 180 kreditnih točk po ECTS ali 

visokošolski strokovni študijski program (študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004) s področij 

ved o živi naravi ter drugih področij, katerih kurikulum obsega področja kemije, biokemije, fizike 

ali biofizike in mikrobiologije, ali z njim primerljiv dodiplomski študijski program v tujini v obsegu 

najmanj 180 kreditnih točk po ECTS. V primeru vpisa po tej točki sta obvezna izbirna predmeta 

v okviru študija »Predelava živil in tehnologije pri pripravi hrane« (6 ECTS) ter »Prehrana in 

dietetika« (6 ECTS); ali 

d) uspešno zaključil študijski program 1. stopnje v obsegu najmanj 180 kreditnih točk po ECTS ali 

visokošolski strokovni študijski program (študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004) s področja 

http://www.fvz.upr.si/
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zdravstva. V primeru vpisa po tej točki sta obvezna izbirna predmeta v okviru študija 

»Predelava živil in tehnologije pri pripravi hrane« (6 ECTS) ter »Prehrana in dietetika« (6 

ECTS); ali 

e) uspešno zaključil univerzitetni študijski program 1. stopnje Aplikativna kineziologija ali z njim 

primerljiv dodiplomski študijski program v tujini v obsegu najmanj 180 ECTS. V primeru vpisa po 

tej točki sta obvezna izbirna predmeta v okviru študija »Predelava živil in tehnologije pri pripravi 

hrane« (6 ECTS) ter »Prehrana in dietetika« (6 ECTS); ali 

f) uspešno zaključil univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, katerega kurikulum 

obsega področja: kemije, biokemije, fizike ali biofizike in mikrobiologije, ali z njim primerljiv 

študijski program v tujini. V primeru vpisa po tej točki se študentom prizna 30 ECTS, to je: 

izbirne vsebine v obsegu 24 ECTS in predmet »Raziskovanje v dietetiki« (6 ECTS). 

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izbiri kandidatov upoštevajo naslednji kriteriji: 

- povprečna ocena predhodnega študija – dosežena ocena pri diplomi 40 %,  

- povprečna ocena študija 60 %. 

 

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST:  

 

Vpisna mesta (1. letnik) 
 
-   za slovenske državljane in tujce (iz EU)  

 
 
 
 

-  za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (izven EU)  

 
 
 
 

-   za vzporedni študij  

 
 
 
 

 

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

 

* * * * * 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: ZDRAVSTVENA NEGA 

VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI PROGRAM (2. STOPNJA) 

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

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni  

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Izola 

VPISNI POGOJI: 

V 1. letnik študijskega programa se lahko vpiše kandidat, ki je uspešno zaključil: 

a) študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega v obsegu najmanj 180 kreditnih točk po ECTS ali 

visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega (študijski program, sprejet pred 11. 6. 

2004) ali z njim primerljiv dodiplomski študijski program v tujini v obsegu najmanj 180 ECTS; ali 

b) drugi študijski program 1. stopnje v obsegu najmanj 180 kreditnih točk po ECTS s področja 

zdravstvene nege in oskrbe (723) ali visokošolski strokovni študijski program (študijski program, 

sprejet pred 11. 6. 2004) s področja zdravstvene nege in oskrbe (723) ali z njim primerljiv 

dodiplomski študijski program v tujini v obsegu najmanj 180 ECTS. Ti kandidati morajo pred 

vpisom v 1. letnik opraviti študijske obveznosti (diferencialne izpite), ki so bistvene za vpis v 

Dietetika 1. letnik 

redni 

Izola 30 

Dietetika 1. letnik 

redni 

Izola 3 

Dietetika 1. letnik 

redni 

Izola 2 

http://www.fvz.upr.si/
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študijski program Zdravstvena nega. Diferencialne izpite v obsegu do 60 kreditnih točk po ECTS, 

iz študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, določi Komisija za študijske zadeve 

Fakultete za vede o zdravju, na podlagi individualne prošnje kandidata.  

Kandidati te obveznosti opravijo med študijem na prvi stopnji, ali z opravljanjem izpitov pred vpisom 

v magistrski študijski program. Tem kandidatom svetujemo, da prijavo za vpis oddajo čim prej. 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izbiri kandidatov upošteva naslednji kriterij: 

- povprečna ocena predhodnega študija – dosežena ocena pri diplomi: 40 %,  

- povprečna ocena študija: 60 %. 

 

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST:  

Vpisna mesta (1. letnik) 

 
-   za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

 
 
 
 

-  za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (izven EU)  

 
 
 
 

-   za kandidate za vzporedni študij 

 
 
 
 

 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA  V VIŠJEM LETNIKU 

VPIS V 2. LETNIK 

Študent lahko prehaja iz enega v drugi študijski program pod pogoji, določenimi s študijskim 

programom in v skladu z Zakonom o visokem šolstvu oziroma Merili za prehode med študijskimi 

programi, ki jih je sprejel Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem 

šolstvu. 

Prehod med študijskimi programi je prenehanje izobraževanja na prvem študijskem programu in 

nadaljevanje študija na drugem študijskem programu. Drugi študijski program je program, v 

katerega študent prehaja. 

Študent lahko prehaja v študijski program, če so izpolnjeni naslednji pogoji:  

1. študent izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program; 

2. senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna komisija UP FVZ, 

oceni, da se študentu lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS s predhodnega študijskega 

programa, ki se nanašajo na obvezne predmete visokošolskega strokovnega študijskega programa 

2. stopnje Zdravstvena nega; 

3. ob zaključku študija študent pridobi primerljive kompetence kot na predhodno vpisanem 

študijskem programu. 

Prehodi so mogoči iz vseh sorodnih študijskih programov, ki se izvajajo v vseh državah EU. Pri 

prehodu se upoštevajo vse obveznosti, ki jih je v predhodnem programu študent opravil, in ki se mu 

lahko priznajo 

Pri prehodu se lahko priznavajo: 

1. primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu; 

2. neformalno pridobljena primerljiva znanja. 

Študent se lahko vključi v 2. letnik študijskega programa, če mu je v postopku priznavanja zaradi 

prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v 2. letnik. 

Zdravstvena nega 1. letnik 

redni 

Izola 30 

Zdravstvena nega 1. letnik 

redni 

Izola 3 

Zdravstvena nega   1. letnik 

redni 

Izola 2 
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Predhodno pridobljena znanja študent izkazuje z ustreznimi dokumenti. O ustreznosti in 

primerljivosti opravljenih obveznosti in pridobljenih znanj na podlagi vloge kandidata odloča 

Komisija za študijske zadeve UP FVZ. 

 

Prehodi so skladno s pogoji določenimi v Zakonu o visokem šolstvu, Merilih za prehode med 

študijskimi programi  ter drugimi predpisi mogoči: 

1. med študijskimi programi iste stopnje. Prehod je mogoč iz študijskih programov 2. stopnje s 

področja zdravstvene nege, ki so akreditirani v Sloveniji ali iz področja zdravstvene nege, ki se 

izvajajo  v državah Evropske unije, 

2. iz univerzitetnega študijskega programa Zdravstvena vzgoja (študijski program, sprejet 

pred 11. 6. 2004), 

3. Iz študijskega programa za pridobitev specializacije s področja zdravstvene nege 

(študijski program sprejet pred 11. 6. 2004).  

V kolikor kandidati niso predhodno zaključili visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. 

stopnje Zdravstvena nega, morajo pred vpisom v 2. letnik opraviti diferencialne izpite do 60 

kreditnih točk po ECTS iz študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega.  

O priznanju in določitvi manjkajočih obveznosti, ki jih je v predhodnem programu opravil študent 

odloča Komisija za študijske zadeve UP FVZ. 

Kandidati te obveznosti opravijo med študijem na prvi stopnji, ali z opravljanjem izpitov pred vpisom 

v magistrski študijski program. Tem kandidatom svetujemo, da prijavo za vpis oddajo čim prej. 

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih 

študijskih obveznostih na prvem študijskem programu. 

 

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST:  

 
Vpisna mesta za vpis v višji letnik 

 
- za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

Zdravstvena nega 
2. letnik  

redni 

 Število vpisnih mest je omejeno s številom razpisanih vpisnih mest za 1. 
letnik v št. letu 2016/2017 

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

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

POSTOPKI  ZA PRIJAVO NA RAZPIS IN ROK ZA ODDAJO PRIJAVE  

Kandidat, ki se prijavlja na razpisana vpisna mesta za vpis v posamezni magistrski študijski 

program 2. stopnje (za slovenske državljane in tujce (iz EU) in za Slovence brez slovenskega 

državljanstva in tujce (izven EU)) UP FVZ, odda elektronsko prijavo prek spletnega portala 

eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/ od 10. aprila 2017 do vključno 1. septembra 2017. 

 

1.)  

Če se kandidat prijavlja z uporabniškim imenom in geslom, mora izpolniti in oddati elektronsko 

prijavo v eVŠ do vključno 1. septembra 2017, nato prijavo natisniti, podpisati in jo skupaj z 

zahtevanimi dokazili (prilogami) priporočeno poslati po pošti (ali osebno dostaviti) na naslov 

fakultete do vključno 2. septembra 2017.  

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do vključno 1. 

septembra 2017, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnji oddani prijavi v eVŠ,  ter 

podpisana in priporočeno poslana na naslov fakultete do vključno 2. septembra 2017. Na 

ovojnico poleg naslova fakultete kandidat pripiše »Prijava za vpis v podiplomski študij 

2017/2018«. 

http://www.fvz.upr.si/
http://portal.evs.gov.si/prijava/
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2.)  

Če se kandidat prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjene prijave po pošti ne 

pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do vključno 1. septembra 2017. 

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v 

eVŠ do vključno 1. septembra 2017. Kandidat pa mora priporočeno po pošti na naslov fakultete 

poslati tiste priloge k prijavi, ki jih je v prijavi označil, da jih bo poslal po pošti (na prilogi mora biti 

naveden sklic na številko prijave za vpis), in sicer do vključno 2. septembra 2017. Na ovojnico 

poleg naslova fakultete kandidat pripiše »Prijava za vpis v podiplomski študij 2017/2018«. 

 

Navodila so objavljena tudi v dokumentu Skupni uvodni del razpisa za vpis v magistrske 

študijske programe 2. stopnje Univerze na Primorskem (UP) v študijskem letu 2017/2018. 

 

* * * * * * 

V primeru, da bodo na posameznem magistrskem študijskem programu ostala prosta vpisna 

mesta, lahko fakulteta razpiše DRUGI PRIJAVNI ROK, ki bo potekal od 14. septembra 2017 do 

vključno 20. septembra 2017. Razpoložljiva vpisna mesta za drugi prijavni rok bodo objavljena na 

spletni strani fakultete.  

 

1.)  

Če se kandidat prijavlja z uporabniškim imenom in geslom, mora izpolniti in oddati elektronsko 

prijavo v eVŠ do vključno 20. septembra 2017, nato prijavo natisniti, podpisati in jo skupaj z 

zahtevanimi dokazili (prilogami) priporočeno poslati po pošti (ali osebno dostaviti) na naslov 

fakultete do vključno 21. septembra 2017.  

 

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do vključno 20. 

septembra 2017, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnji oddani prijavi v eVŠ, ter 

podpisana in priporočeno poslana na naslov fakultete do vključno 21. septembra 2017. Na 

ovojnico poleg naslova fakultete kandidat pripiše »Prijava za vpis v podiplomski študij 2017/2018«. 

 

2.)  

Če se kandidat prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjene prijave po pošti ne 

pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do vključno 20. septembra 2017.  

 

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v 

eVŠ do vključno 20. septembra 2017. Kandidat pa mora priporočeno po pošti na naslov fakultete 

poslati tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo poslal po pošti (na prilogi mora biti 

naveden sklic na številko prijave za vpis) do vključno 21. septembra 2017. Na ovojnico poleg 

naslova fakultete kandidat pripiše »Prijava za vpis v podiplomski študij 2017/2018«. 

 

POMEMBNO!! 

PRIJAVA ZA VPIS PO PRETEKU NAVEDENIH ROKOV, DOLOČENIH Z RAZPISOM UP, NI 

MOGOČA. 

 

DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU VPISNIH POGOJEV 

Za vpis v 1. letnik mora kandidat predložiti: 

a. diplomsko listino (overjena kopija diplomske listine) – obvezna priloga, 

b. potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je vidna 

povprečna ocena na predhodnem študiju ter ocena diplome ali overjeno kopijo priloge k 

diplomi) – obvezna priloga. 

 

Kandidat, ki se prijavlja na razpisana mesta za 1. letnik za vzporedni študij, mora prijavi priložiti: 

a. diplomsko listino (overjena kopija diplomske listine) – obvezna priloga, 

b. potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih na visokošolskem zavodu, 

kjer so že vpisani, in iz katerega je razvidna povprečna ocena študija) – obvezna priloga, 
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c. soglasje matične fakultete (soglasje matične fakultete, na kateri so že vpisani) – obvezna 

priloga. 

 

Diplomantom UP Fakultete za vede o zdravju ni potrebno prilagati potrdila o opravljenih izpitih in 

overjene kopije diplome. 

 

Za vpis v 2. letnik v magistrski študijski program Zdravstvena nega (v primeru, da je kandidat 

diplomant) morajo kandidati predložiti: 

a. diplomsko listino (overjena kopija diplomske listine) – obvezna priloga, 

b. potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je vidna 

povprečna ocena na predhodnem študiju ter ocena diplome ali overjeno kopijo priloge k 

diplomi) – obvezna priloga. 

 

Za vpis v 2. letnik v magistrski študijski program Zdravstvena nega (v primeru, da ima kandidat 

status študenta) morajo kandidati predložiti: 

a. diplomsko listino (overjena kopija diplomske listine) – obvezna priloga, 

b. potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih na prvem študijskem 

programu) – obvezna priloga.   

 

Diplomantom UP Fakultete za vede o zdravju ni potrebno prilagati potrdila o opravljenih izpitih in 

overjene kopije diplome. 

 

Vso potrebno dokumentacijo za vpis (prijavo za vpis in priloge) kandidat pošlje na naslov: 

UP Fakulteta za vede o zdravju (UP FVZ), Polje 42, 6310 Izola (s pripisom »Vpis v 

podiplomski študij 2017/2018«). 

 

INFORMACIJE ZA KANDIDATE, KI SO ZAKLJUČILI ŠTUDIJ V TUJINI 

V magistrske študijske programe 2. stopnje UP FVZ se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so zaključili 

primerljiv študij v tujini in jim je bila, skladno z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja, 

v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja študija v 

posameznem študijskem programu. Kandidati, ki so izobraževanje zaključili v tujini, dokazujejo 

izpolnjevanje vpisnih pogojev za vpis v prvi  ali višji letnik z odločbo o priznanju tujega 

izobraževanja. 

 

Kandidati, ki so zaključili primerljiv študij v tujini in že imajo odločbo o priznanju izobraževanja za 

namen nadaljevanja izobraževanja, morajo k prijavi za vpis v magistrski študijski program 2. stopnje 

obvezno priložiti tudi omenjeno odločbo.  

 

Kandidati, ki so zaključili primerljiv študij v tujini in še nimajo odločbe o priznanju izobraževanja, 

morajo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja zaprositi v 

elektronski PRIJAVI ZA VPIS na študijski program prek spletnega portala eVŠ: 

http://portal.evs.gov.si/prijava/. Kandidat izpolni podatke, potrebne za postopek priznavanja 

izobraževanja, in priloži zahtevane priloge.  

 

Podrobnejše informacije o postopku priznavanja so dostopne na spletni strani UP, na naslovu: 

http://www.upr.si/index.php?page=static&item=23  

 

POMEMBNO!!  

Kandidati se morajo za vpis v študijski program prijaviti na enak način, kot je zapisan v poglavju 

»PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI ZA ODDAJO PRIJAVE«.  

 

DOKAZILA ZA PRIZNAVANJE TUJEGA IZOBRAŽEVANJA V PRIMERU, DA SE KANDIDAT VPISUJE V 1. LETNIK 

Kandidat mora priložiti sledeča dokazila: 

a. diplomsko listino (overjena kopija diplomske listine) – obvezna priloga, 

http://portal.evs.gov.si/prijava/
http://www.upr.si/index.php?page=static&item=23


 9 

b. prevod diplomske listine v slovenski jezik (sodno overjen prevod diplomske listine iz točke a. v 

slovenski jezik. V primeru, da je diplomska listina v angleškem, italijanskem ali hrvaškem jeziku, 

sodni prevod ni potreben) – obvezna priloga, 

c. potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je vidna 

povprečna ocena na predhodnem študiju ter ocena diplome ali overjeno kopijo priloge k 

diplomi) – obvezna priloga, 

d. prevod potrdila o opravljenih izpitih na prvem študijskem programu v slovenski jezik (sodno 

overjen prevod potrdila o opravljenih izpitih iz točke c. v slovenski jezik. V primeru, da je listina o 

izobraževanju v angleškem, italijanskem ali hrvaškem jeziku, sodni prevod ni potreben) – 

obvezna priloga, 

e. kronološki opis celotnega izobraževanja (kratek kronološki opis celotnega izobraževanja v 

slovenskem, angleškem, italijanskem ali hrvaškem jeziku, ki ga pripravi in podpiše imetnik 

listine o izobraževanju oz. njegov zakoniti zastopnik) – obvezna priloga. 

 

Original listine mora biti legaliziran na podlagi: 

- Haaške konvencije iz leta 1961 (na sodišču krajevne pristojnosti, kjer je bilo 

spričevalo pridobljeno); žig APOSTILLE mora biti pravilno izpolnjen, oziroma 

- Zakona o overovitvi listin v mednarodnem prometu. 

 

Vso potrebno dokumentacijo za vpis (prijavo za vpis in priloge) kandidat pošlje na naslov: 

UP Fakulteta za vede o zdravju (UP FVZ), Polje 42, 6310 Izola (s pripisom »Vpis v 

podiplomski študij 2017/2018«). 

Legalizacija originala se ne zahteva v primeru, kadar je z dvostranskim sporazumom odpravljena v 

celoti. Seznam držav je dostopen na spletni strani: 

http://www.mp.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/mednarodne_pogodbe_s_podrocja_pravosodja/b

ilateralni_sporazumi. 

 
DOKAZILA ZA PRIZNAVANJE TUJEGA IZOBRAŽEVANJA V PRIMERU, DA SE KANDIDAT VPISUJE V 2. LETNIK PO 

MERILIH ZA PREHODE 

Kandidat mora priložiti sledeča dokazila: 

a. diplomska listina (overjena kopija diplomske listine) – obvezna priloga, 

b. prevod diplomske listine v slovenski jezik (sodno overjen prevod diplomske listine iz točke a. v 

slovenski jezik. V primeru, da je diplomska listina v angleškem, italijanskem ali hrvaškem jeziku, 

sodni prevod ni potreben) – obvezna priloga, 

c. potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih na prvem študijskem 

programu) – obvezna priloga,   

d. prevod potrdila o opravljenih izpitih na prvem študijskem programu v slovenski jezik (sodno 

overjen prevod potrdila o opravljenih izpitih iz točke a. v slovenski jezik. V primeru, da je listina 

o izobraževanju v angleškem, italijanskem ali hrvaškem jeziku, sodni prevod ni potreben) – 

obvezna priloga, 

e. kronološki opis celotnega izobraževanja (kratek kronološki opis celotnega izobraževanja v 

slovenskem, angleškem, italijanskem ali hrvaškem jeziku, ki ga pripravi in podpiše imetnik 

listine o izobraževanju oz. njegov zakoniti zastopnik) – obvezna priloga. 

 
Seznam dokumentov, ki so potrebni za postopek priznavanja, se lahko razlikuje glede na državo 

izvora listine o izobraževanju, zato priporočamo, da se o podrobnejšem seznamu dokumentov 

oziroma informacijah v zvezi s postopkom, kandidati predhodno pozanimajo na fakulteti. 

 

Vso potrebno dokumentacijo za vpis (prijavo za vpis in priloge) kandidat pošlje na naslov: 

UP Fakulteta za vede o zdravju (UP FVZ), Polje 42, 6310 Izola (s pripisom »Vpis v 

podiplomski študij 2017/2018«). 

 

Podrobnejše informacije o postopku priznavanja so dostopne na spletni strani UP, na naslovu: 

http://www.upr.si/index.php?page=static&item=23.  

 

http://www.mp.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/mednarodne_pogodbe_s_podrocja_pravosodja/bilateralni_sporazumi
http://www.mp.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/mednarodne_pogodbe_s_podrocja_pravosodja/bilateralni_sporazumi
http://www.upr.si/index.php?page=static&item=23
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DODATNE INFORMACIJE 

Podrobnejše informacije o študijskih programih, prijavi in vpisu bodo predstavljene na informativnih 

dnevih za podiplomski študij in na spletni strani UP Fakultete za vede o zdravju. Termini 

informativnih dni bodo objavljeni na spletni strani fakultete. Informacije glede opravljanja 

diferencialnih izpitov kandidati dobijo v referatu fakultete. 

 

 telefon  

(referat za študente) 

e-pošta spletna stran 

UP FVZ +386 (5) 66 26 461 info@fvz.upr.si http://www.fvz.upr.si/ 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

mailto:info@fvz.upr.si
http://www.fvz.upr.si/

