UNIVERZA V LJUBLJANI
Preizkusi posebnih nadarjenosti in psihofizičnih sposobnosti članic Univerze v Ljubljani v prvem prijavnem
roku
Visokošolski zavod - program

Datum preizkusa

Veljavnost opravljenih preizkusov

Akademija za glasbo

19. 5. in 2. 7. 2008

samo za tekoče leto
samo za tekoče leto, opravljati ga je
mogoče največ trikrat
samo za tekoče leto
dve leti
samo za tekoče leto
samo za tekoče leto
samo za tekoče leto
samo za tekoče leto
samo za tekoče leto
trajna

Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

1. do 10. 7. 2008

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
Biotehniška fakulteta – Krajinska arhitektura
Fakulteta za arhitekturo
Fakulteta za šport
Filozofska fakulteta – Muzikologija
Naravoslovnotehniška fakulteta – Oblikovanje tekstilij in oblačil
Pedagoška fakulteta – Likovna pedagogika
Pedagoška fakulteta – Predšolska vzgoja

30. 6. do 5. 7. 2008
27. 6. 2008
7. 7. do 9. 7. 2008
30. 6. in 1. 7. 2008
9. 7. 2008
27. in 28. 6. 2008
10. 7. 2008
27. in 28. 6. 2008

Preizkusi posebnih nadarjenosti in psihofizičnih sposobnosti članic Univerze v Ljubljani v drugem
prijavnem roku
Če bodo po končanem prvem roku izbirnega postopka za posamezni študijski program ostala še prosta mesta, bodo preizkusi nadarjenosti in
psihofizičnih sposobnosti v drugem roku za kandidate:
• ki bodo po sklepu visokošolskega zavoda lahko opravljali preizkus v jesenskem roku,
• ki se bodo prijavili na morebitna prosta mesta za drugi rok,
• tuje državljane, ki bi se želeli prijaviti na prosta mesta.
Visokošolski zavod - program

Datum preizkusa

Akademija za glasbo
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
Biotehniška fakulteta – Krajinska arhitektura
Fakulteta za arhitekturo
Fakulteta za šport
Filozofska fakulteta – Muzikologija
Naravoslovnotehniška fakulteta – Oblikovanje tekstilij in oblačil
Pedagoška fakulteta – Likovna pedagogika
Pedagoška fakulteta – Predšolska vzgoja

AKADEMIJA ZA GLASBO

11. 9. 2008
ni preizkusov
11. 9. 2008
ni preizkusov
10. 9. 2008
ni preizkusov
12. 9. 2008
13. 9. 2008
12. 9. 2008
10. 9. 2008

PIHALA, TROBILA IN TOLKALA: FLAVTA
PIHALA, TROBILA IN TOLKALA: OBOA
PIHALA, TROBILA IN TOLKALA: KLARINET
PIHALA, TROBILA IN TOLKALA: FAGOT
PIHALA, TROBILA IN TOLKALA: TROBENTA
PIHALA, TROBILA IN TOLKALA: ROG
PIHALA, TROBILA IN TOLKALA: POZAVNA
PIHALA, TROBILA IN TOLKALA: TUBA
PIHALA, TROBILA IN TOLKALA: SAKSOFON
PIHALA, TROBILA IN TOLKALA: TOLKALA
CERKVENA GLASBA

Stari trg 34, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 242-73-12, fax: (01) 242-73-20
E-pošta: ag-dekanat@uni-lj.si
Spletna stran: www.ag.uni-lj.si
Informativno mesto: Stari trg 34, pritličje, mestni št. 2, 3 (smer
Rudnik), 13, 20, 27.
Akademija izvaja univerzitetne študijske programe Kompozicija in
glasbena teorija, Dirigiranje, Petje, Inštrumenti s tipkami, Godala in
drugi inštrumenti s strunami, Pihala, trobila in tolkala, Cerkvena glasba
ter Glasbena pedagogika.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI:
KOMPOZICIJA IN GLASBENA TEORIJA
DIRIGIRANJE
PETJE
INŠTRUMENTI S TIPKAMI: KLAVIR
INŠTRUMENTI S TIPKAMI: ORGLE
GODALA IN DRUGI INŠTRUMENTI S STRUNAMI: VIOLINA
GODALA IN DRUGI INŠTRUMENTI S STRUNAMI: VIOLA
GODALA IN DRUGI INŠTRUMENTI S STRUNAMI:
VIOLONČELO
GODALA IN DRUGI INŠTRUMENTI S STRUNAMI:
KONTRABAS
GODALA IN DRUGI INŠTRUMENTI S STRUNAMI: HARFA
GODALA IN DRUGI INŠTRUMENTI S STRUNAMI: KITARA

Trajanje študija
Univerzitetni študij traja štiri leta.
Smeri študija
Večina programov se v 3. letniku deli na umetniško in pedagoško smer.
Vpisni pogoji
V navedene študijske programe se lahko vpiše:
a) kdor je opravil zaključni izpit na srednji glasbeni šoli ali maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz maturitetnega predmeta glasba,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus glasbeno-umetniške
nadarjenosti.
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Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa (če bo poleg opravljene mature,
poklicne mature ali zaključnega izpita preizkus glasbeno-umetniške
nadarjenosti opravilo več kandidatov, kot je vpisnih mest), bodo

Podrobnejše informacije kandidati dobijo v študijskem referatu
akademije (tel.: (01) 242-73-12) in na spletni strani akademije
(www.ag.uni-lj.si).

kandidati iz točke a) in c) izbrani glede na:

Vpisna mesta

− uspeh pri preizkusu glasbeno-umetniške nadarjenosti
− splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− uspeh pri preizkusu glasbeno-umetniške nadarjenosti
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

80% točk,
15% točk,
5% točk;
80% točk,
10% točk,
5% točk,
5% točk.

V izjemnih primerih se v zgoraj navedene študijske programe lahko
vpiše tudi kandidat, ki ne izpolnjuje vpisnih pogojev iz točk a), b) ali c),
izkazuje pa izjemno glasbeno-umetniško nadarjenost.
Preizkus glasbeno-umetniške nadarjenosti
Spomladanski preizkus glasbeno-umetniške nadarjenosti bo organiziran
v dveh rokih: 19. maja 2008 in 2. julija 2008. Kandidat sam izbere
datum.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku na
posameznih študijskih programih še prosta mesta, bodo preizkusi
glasbeno-umetniške nadarjenosti v drugem prijavnem roku 11.
septembra 2008.

Redni

Izredni

Cerkvena glasba – univerzitetni program

4

2

Dirigiranje – univerzitetni program

2

1

Glasbena pedagogika – univerzitetni program

30

15

Godala in drugi inštrumenti s strunami (violina,
viola, violončelo, kontrabas, harfa, kitara) –
univerzitetni program

16

8

Inštrumenti s tipkami (klavir, orgle) – univerzitetni
program

10

5

Kompozicija in glasbena teorija – univerzitetni
program

4

2

Petje - univerzitetni program

6

3

Pihala, trobila in tolkala (flavta, oboa, klarinet,
fagot, saksofon, trobenta, rog, pozavna, tuba,
tolkala) – univerzitetni program

18

9

AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO,
FILM IN TELEVIZIJO

Opravljeni preizkus velja samo za tekoče leto.
Podrobnejše informacije kandidati dobijo v študentskem referatu
akademije (tel: (01) 242-73-12) in na spletni strani akademije
(www.ag.uni-lj.si).

Nazorjeva 3, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 251-04-12, 251-95-80, 251-05-03, 426-43-16
Informativno mesto: Nazorjeva 3 (mestni avtobusi št. 1, 2, 3, 6, 9, 13,
20).

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
GLASBENA PEDAGOGIKA

Akademija izvaja univerzitetne študijske programe Gledališka in
radijska režija, Filmska in televizijska režija, Dramaturgija ter Dramska
igra in umetniška beseda.

Trajanje študija
Študij traja 4 leta.
Vpisni pogoji

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI
GLEDALIŠKA IN RADIJSKA REŽIJA
FILMSKA IN TELEVIZIJSKA REŽIJA
DRAMATURGIJA

V univerzitetni študijski program Glasbena pedagogika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz maturitetnega predmeta glasba,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

Trajanje študija
Študij traja štiri leta.

Vsi kandidati morajo opraviti preizkus glasbeno-umetniške
nadarjenosti.

Vpisni pogoji
V navedene študijske programe se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa (če bo poleg opravljene mature,
poklicne mature ali zaključnega izpita preizkus glasbeno-umetniške
nadarjenosti opravilo več kandidatov, kot je vpisnih mest), bodo
kandidati iz točke a) in c) izbrani glede na:
− uspeh pri preizkusu glasbeno-umetniške nadarjenosti
− splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

80% točk,
15% točk,
5% točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
uspeh pri preizkusu glasbeno-umetniške nadarjenosti
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

80% točk,
10% točk,
5% točk,
5% točk.

−
−
−
−

Vsi kandidati morajo opraviti preizkus posebne nadarjenosti in
dokazati ustrezne psihofizične sposobnosti.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa (če bo poleg opravljene mature ali
izpolnjenih obveznosti iz točke b) preizkus posebne nadarjenosti in ustrezne
psihofizične sposobnosti opravilo več kandidatov, kot je vpisnih mest), bodo
kandidati izbrani glede na:
− uspeh pri preizkusu posebne nadarjenosti
in psihofizičnih sposobnosti
− splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

Preizkus glasbeno-umetniške nadarjenosti
Spomladanski preizkus glasbeno-umetniške nadarjenosti bo organiziran
v dveh rokih: 19. maja 2008 in 2. julija 2008. Kandidat sam izbere
datum.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku na
posameznih študijskih programih še prosta mesta, bo preizkus
glasbeno-umetniške nadarjenosti v drugem prijavnem roku 11.
septembra 2008.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRAMSKA IGRA IN UMETNIŠKA BESEDA

Opravljeni preizkus velja samo za tekoče leto.

Študij traja štiri leta.

Trajanje študija
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90% točk,
5% točk,
5% točk.

Vpisni pogoji

AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST
IN OBLIKOVANJE

V študijski program Dramska igra in umetniška beseda se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz maturitetnega predmeta umetnostna zgodovina;
če je kandidat ta predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz
kateregakoli maturitetnega predmeta; izbrani predmet ne sme biti
predmet, ki ga je že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

Erjavčeva 23, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 251-27-26, fax: (01) 251-90-71
Informativni mesti: Erjavčeva c. 23 za slikarstvo, kiparstvo
in restavratorstvo,
Dolenjska c. 83 za oblikovanje.
Akademija izvaja

Vsi kandidati morajo opraviti preizkus posebne nadarjenosti in
dokazati ustrezne psihofizične sposobnosti.

UNIVERZITETNE ŠTUDIJSKE PROGRAME
SLIKARSTVO
KIPARSTVO
RESTAVRATORSTVO
OBLIKOVANJE

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa (če bo poleg opravljene mature ali
izpolnjenih obveznosti iz točk b) in c) preizkus posebne nadarjenosti in
ustrezne psihofizične sposobnosti opravilo več kandidatov, kot je vpisnih
mest), bodo
kandidati iz točk a) in c ) izbrani glede na:

Trajanje študija

− uspeh pri preizkusu posebne nadarjenosti

in psihofizičnih sposobnosti
− splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− uspeh pri preizkusu posebne nadarjenosti
in psihofizičnih sposobnosti
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

90% točk,
5% točk,
5% točk;

Študij traja 4 leta.
Smeri študija
Študijski program Oblikovanje ima smeri Industrijsko oblikovanje (IO)
in Vizualne komunikacije (VK).

90% točk,
4% točk,
3% točk,
3% točk.

Vpisni pogoji
V navedene študijske programe se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov: umetnostna
zgodovina, likovna teorija, zgodovina, filozofija, psihologija ali
sociologija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že
opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

Preizkus posebne nadarjenosti
Preizkus posebne nadarjenosti je za različne programe različen in
podrobneje določen s programi. Kandidati dokažejo psihofizične
sposobnosti z zdravniškim spričevalom. Za vse štiri programe zadošča
splošno zdravniško spričevalo, za gledališko in radijsko režijo ter za
filmsko in televizijsko režijo pa je potreben tudi specialistični izvid za
vid in sluh.

Vsi kandidati morajo opraviti preizkus nadarjenosti.

Preizkusi nadarjenosti bodo od 1. do 10. julija 2008. Kandidati bodo
obveščeni o točnem datumu.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa (če bo poleg končane srednje šole
nadarjenost izkazalo več kandidatov, kot je vpisnih mest), bodo

V drugem prijavnem roku se preizkus nadarjenosti ne bo izvajal.
Opravljeni preizkus posebne nadarjenosti velja samo za tekoče
študijsko leto. Opravljati ga je mogoče največ trikrat.

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

Podrobnejše informacije o programu in načinu opravljanja preizkusa
posebne nadarjenosti lahko kandidati dobijo pisno ali ustno v referatu
za študentske zadeve akademije. Pismu naj priložijo ovojnico s točnim
naslovom in znamko za odgovor.

Izredni

10

-

3

-

3

-

6

-

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
uspeh pri preizkusu nadarjenosti
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

90% točk,
4% točk,
3% točk,
3% točk.

V izjemnih primerih se v navedene študijske programe lahko vpiše tudi,
kdor ne izpolnjuje vpisnih pogojev iz točk a), b) ali c), izkazuje pa
izjemno nadarjenost.
Preizkus nadarjenosti
Preizkus nadarjenosti poteka v dveh delih.
Prvi del preizkusa: Kandidati morajo 5. junija 2008 od 10. do 13. ure
oddati mapo (format 50x70 cm), označeno s svojim imenom. Za
slikarstvo, kiparstvo in restavratorstvo jo oddajo tajništvu akademije na
Erjavčevi 23, za oblikovanje pa tajništvu oddelka na Dolenjski 83.
Kandidati oddajo za:
− slikarstvo: 30 risb s tematiko: glava, figura in proste slikarske
kompozicije;
− kiparstvo: 5 kiparskih del, od tega tri portrete naravne velikosti v
žgani glini ali mavcu in dve svobodni kompoziciji v kateremkoli
materialu ter 10 risb s tematiko: glava, figura in proste slikarske
kompozicije;
− restavratorstvo: 10 prostoročnih risb, od tega najmanj 8 risb s
tematiko glave oziroma figure in eno ali več fotografij kiparskega
dela;

Vpisna mesta
Redni

90% točk,
5% točk,
5% točk;

−
−
−
−

Kandidati morajo predložiti referatu:
− fotokopijo osebnega dokumenta,
− kratek življenjepis,
− dve ovojnici z natančnim naslovom kandidata in znamkama za
odgovor,
− tri fotografije za dokumente,
− nalogo - obvezno v formatu A4 (kandidati za režijo v štirih izvodih,
kandidati za dramaturgijo v treh izvodih),
− besedila, ki jih izbere kandidat sam (kandidati za dramsko igro in
umetniško besedo v trinajstih izvodih),
− fotostrip in kratek film ali video (za filmsko in televizijsko režijo),
− potrdilo o splošnem zdravniškem pregledu,
− specialistični izvid za vid in sluh (za gledališko in radijsko režijo, za
filmsko in televizijsko režijo).
Navedene dokumente sprejema referat za študentske zadeve akademije
do 20. junija 2008.

Dramska igra in umetniška beseda – univerzitetni
program
Gledališka in radijska režija – univerzitetni program
Filmska in televizijska režija – univerzitetni
program
Dramaturgija - univerzitetni program

− uspeh pri preizkusu nadarjenosti
− splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
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BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

− oblikovanje: 10 prostoročnih risb z eno ali več naslednjih tem:
glava, portret, figura, predmet ali tudi druga risarska in slikarska
tematika in en ali več oblikovalskih izdelkov (oblikovani predmeti
ali dela s področja vizualnih komunikacij), fotografija in drugi
izdelki, ki kažejo kandidatovo oblikovalsko nadarjenost. Vse
tridimenzionalne predmete kandidat predstavi s črnobelo fotografijo
ali prezentacijskimi risbami (kandidati naj ne pošiljajo
tridimenzionalnih modelov).

Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 423-11-61
Informativno mesto za študij biotehnologije: Jamnikarjeva 101,
2. stavba, predavalnica A4.
Fakulteta izvaja
Biotehnologija.

Opozorilo: Sprejme se samo mapa v navedeni velikosti.

univerzitetni

študijski

program

prve

stopnje

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
BIOTEHNOLOGIJA

Kandidati predložijo tajništvu akademije skupaj s svojimi deli ovojnico
z izpisanim naslovom in nalepljeno znamko, da jim bo komisija za
preverjanje nadarjenosti po pregledu del sporočila, če bodo opravljali še
drugi del preizkusa. Drugi del preizkusa nadarjenosti lahko opravljajo le
kandidati s pozitivno ocenjenimi deli.

Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji

Drugi del preizkusa se izvaja v ateljejih akademije in traja od 30.
junija do 5. julija 2008 (za slikarstvo, kiparstvo in restavratorstvo od
30. 6. do 3. 7. 2008 ter za oblikovanje od 2. do 5. 7. 2008).

V univerzitetni študijski program Biotehnologija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz maturitetnega predmeta biotehnologija, če je
kandidat ta predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz
kateregakoli maturitetnega predmeta; izbrani predmet ne sme biti
predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

Kandidati opravljajo:
− za slikarstvo: risanje glave po živem modelu, risanje oblečene
figure v prostoru in izvedba proste slikarske kompozicije;
− za kiparstvo: modeliranje glave po živem modelu, konstruiranje
prostorske kompozicije, risanje po živem modelu in likovna analiza
predmeta;
− za restavratorstvo: risanje glave po živem modelu, risanje oblečene
figure v prostoru, barvni preizkus in tridimenzionalna naloga v
kiparskem materialu;
− za oblikovanje:
industrijsko oblikovanje: analiza uporabnega predmeta, predelava
uporabnega predmeta, tridimenzionalna naloga v gradivu,
oblikovanje preproste konstrukcije, prostoročno slikanje po živem
modelu;
vizualne komunikacije: dve grafično-oblikovalski nalogi,
tridimenzionalna naloga, barvna kompozicija, prostoročno slikanje
po živem modelu.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60% točk,
40% točk;

kandidati iz točke b) glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

20% točk,
40% točk,
40% točk.

Vpisna mesta

Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku na
posameznih študijskih programih še prosta mesta, bodo preizkusi
nadarjenosti v drugem prijavnem roku 11. septembra 2008.

Biotehnologija – univerzitetni program

Redni
50

Izredni
-

Opravljeni preizkus velja samo za tekoče leto.

ODDELEK ZA AGRONOMIJO

Vpisna mesta

Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 423-11-61
Informativno mesto: Jamnikarjeva 101, 2. stavba, predavalnica 1.

Redni

Izredni

Kiparstvo – univerzitetni program

7

3

Oblikovanje – univerzitetni program

30

6

Restavratorstvo – univerzitetni program

10

1

Slikarstvo – univerzitetni program

15

1

Oddelek izvaja univerzitetni študijski program prve stopnje Kmetijstvo
– agronomija in visokošolski strokovni študijski program prve stopnje
Kmetijstvo – agronomija in hortikultura.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
KMETIJSTVO – AGRONOMIJA

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

Trajanje študija

Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 423-11-61, fax: (01) 256-57-82
E-pošta: dekan@bf.uni-lj.si
Spletna stran: www.bf.uni-lj.si

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Kmetijstvo – agronomija se lahko
vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani
predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri
poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

Fakulteta izvaja naslednje študijske programe:
− Univerzitetni študijski programi prve stopnje: Biologija,
Biotehnologija, Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri, Kmetijstvo –
agronomija, Kmetijstvo – zootehnika, Krajinska arhitektura,
Lesarstvo, Mikrobiologija, Živilstvo in prehrana;
− Visokošolski strokovni študijski programi prve stopnje:
Gozdarstvo, Kmetijstvo – agronomija in hortikultura, Kmetijstvo –
živinoreja, Tehnologije lesa in vlaknatih kompozitov.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

Vsi študijski programi so oblikovani v skladu z Bolonjsko deklaracijo
in z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o visokem šolstvu.

kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri maturi oziroma

Informativni dan za posamezne študije bo potekal na ustreznih
oddelkih.

zaključnem izpitu

− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
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60% točk,
40% točk;

kandidati iz točke b) glede na:

kandidati iz točke c) pa glede na:

− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40% točk,
40% točk,
20% točk.

− splošni uspeh pri zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri enem od naravoslovnih predmetov

(biologija, kemija, fizika) pri zaključnem izpitu
ali v zadnjem letniku srednje šole,
ko se je predmet predaval

Vpisna mesta
Kmetijstvo – agronomija – univerzitetni program

Redni
60

10% točk,
45% točk,

Izredni
-

45% točk.

Vpisna mesta

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE
STOPNJE
KMETIJSTVO – AGRONOMIJA IN HORTIKULTURA

Biologija – univerzitetni program

Trajanje študija

Redni
70

ODDELEK ZA GOZDARSTVO IN OBNOVLJIVE
GOZDNE VIRE

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

Večna pot 83, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 423-11-61
Informativno mesto: Večna pot 83, predavalnica G6.

Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Kmetijstvo - agronomija in
hortikultura se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli
štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali maturo.

Oddelek izvaja univerzitetni študijski program prve stopnje Gozdarstvo
in obnovljivi gozdni viri ter visokošolski strokovni študijski program
prve stopnje Gozdarstvo.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu,
poklicni maturi oziroma maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60% točk,
40% točk.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
GOZDARSTVO IN OBNOVLJIVI GOZDNI VIRI

Izredni študij
Izredni študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 20 kandidatov.

Trajanje študija

Vpisna mesta

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Redni

Izredni

75

40

Kmetijstvo – agronomija in hortikultura –
visokošolski strokovni program

Izredni
-

Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri
se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v srednješolskem programu
gozdarski tehnik in izpit iz maturitetnega predmeta biologija, če je
kandidat navedeni predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit
iz kateregakoli maturitetnega predmeta; izbrani predmet ne sme biti
predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

ODDELEK ZA BIOLOGIJO
Večna pot 111, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 423-33-88
Informativno mesto: Večna pot 111, predavalnica 1.
Oddelek izvaja

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
BIOLOGIJA

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:

Trajanje študija

− splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji

kandidati iz točke b) pa glede na:

V univerzitetni študijski program Biologija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicni maturo v srednješolskem programu:
farmacevtski tehnik, gozdarski tehnik, kemijski tehnik, laboratorijski
tehnik, tehnik zdravstvene nege, veterinarski tehnik ali živilski
tehnik in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet
ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

60% točk,
40% točk;
20% točk,
40% točk,
40% točk.

Vpisna mesta
Redni

Izredni

40

-

Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri – univerzitetni
program

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri enem od naravoslovnih predmetov

(biologija, kemija, fizika) pri maturi

50% točk,
20% točk,

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE
STOPNJE GOZDARSTVO

30% točk;

Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri enem od naravoslovnih predmetov

(biologija, kemija, fizika) v zadnjem letniku
srednje šole, ko se je predmet predaval

40% točk,
30% točk,

Vpisni pogoji

30% točk;

V visokošolski strokovni študijski program Gozdarstvo se lahko vpiše,
kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem
programu, poklicno maturo ali maturo.
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Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu,
poklicni maturi oziroma maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

− splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
60% točk,
40% točk.

kandidati iz točke b) pa glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

Vpisna mesta
Gozdarstvo – visokošolski strokovni program

Redni
40

60% točk,
40% točk;

Izredni
-

20% točk,
40% točk,
40% točk.

Vpisna mesta

ODDELEK ZA KRAJINSKO ARHITEKTURO
Lesarstvo – univerzitetni program

Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 423-11-61
Informativno mesto: Jamnikarjeva 101, 2. stavba, 2. nadstropje, soba
202.

Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2008/2009 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na
Biotehniško fakulteto, Oddelek za lesarstvo najkasneje do 8. marca 2008.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
KRAJINSKA ARHITEKTURA

Diplomanti visokošolskega strokovnega študija lesarstva se lahko vpišejo v 3.
letnik univerzitetnega študija lesarstva, če izpolnjujejo pogoje za vpis v 1. letnik
univerzitetnega študija ali če so zaključili visokošolski strokovni študij s
povprečno oceno najmanj 8.

Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji

V 3. letniku morajo kandidati opraviti tudi predpisane diferencialne izpite ter
manjkajoče izpite iz 1. in 2. letnika univerzitetnega študija.

V univerzitetni študijski program Krajinska arhitektura se lahko vpiše,
kdor je opravil maturo ali je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni
srednješolski program.

Kandidatom se v celoti priznajo naslednji izpiti, ki so jih opravili v okviru
visokošolskega strokovnega študija: Tehniška termodinamika, Lesarsko
strojništvo in Anatomija lesa.

Preizkus posebne nadarjenosti

Če bo prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih mest, bodo kandidati izbrani
na podlagi povprečne ocene vseh izpitov in vaj na visokošolskem strokovnem
študiju.

Vsi kandidati morajo opraviti preizkus posebne nadarjenosti (test
kreativnosti, dojemanje prostora, dispozicija za likovno dojemanje in
predstavljanje prostora). Preizkus v prvem prijavnem roku bo 27. junija
2008.

Vpisna mesta
Lesarstvo UN (3. letnik)

V drugem prijavnem roku se preizkus nadarjenosti ne bo izvajal.
Opravljeni preizkus velja dve leti.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

Redni
10

Izredni
-

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE
STOPNJE
TEHNOLOGIJE LESA IN VLAKNATIH KOMPOZITOV

75% točk,
15% točk,
10% točk.

Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

Vpisna mesta
Krajinska arhitektura – univerzitetni program

Izredni
-

VPIS V 3. LETNIK - NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
NEPRENOVLJENEGA PROGRAMA

Oddelek izvaja

kandidati izbrani glede na:
− uspeh pri preizkusu nadarjenosti
− splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

Redni
45

Redni
30

Izredni
-

Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Tehnologije lesa in
vlaknatih kompozitov se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v
kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali
maturo.

ODDELEK ZA LESARSTVO
Rožna dolina, Cesta VIII/34, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 423-11-61
Informativno mesto: Rožna dolina, Cesta VIII/34, velika predavalnica.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

Oddelek izvaja univerzitetni študijski program prve stopnje Lesarstvo in
visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Tehnologije lesa
in vlaknatih kompozitov.

kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu,
poklicni maturi oziroma maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
LESARSTVO

Vpisna mesta

Trajanje študija

Tehnologije lesa in vlaknatih kompozitov –
visokošolski strokovni program

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji

60% točk,
40% točk.

Redni

Izredni

90

40

VPIS V 3. LETNIK - NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
NEPRENOVLJENEGA PROGRAMA

V univerzitetni študijski program Lesarstvo se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani
predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri
poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2008/2009 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na
Biotehniško fakulteto, Oddelek za lesarstvo najkasneje do 8. marca 2008.
V 3. letniku morajo kandidati opraviti predpisane diferencialne izpite in
dopolnilne izpite v obsegu predmetov visokošolskega strokovnega študija
lesarstva. Izredni študij bo organiziran, če se bo prijavilo vsaj 20 kandidatov.

14

Če bo prijavljenih več kandidatov kot je razpisanih mest, bodo kandidati izbrani
na podlagi povprečne ocene vseh izpitov in vaj na višješolskem študiju.

Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Kmetijstvo - živinoreja se
lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem
srednješolskem programu, poklicno maturo ali maturo.

Vpisna mesta
Lesarstvo VS (3. letnik)

Redni
30

Izredni
40

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu,
poklicni maturi oziroma maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

ODDELEK ZA ZOOTEHNIKO
Groblje 3, 1230 Domžale
Tel.: (01) 721-78-16
Informativno mesto: Groblje 3.

60% točk,
40% točk.

Vpisna mesta
Oddelek izvaja univerzitetni študijski program prve stopnje Kmetijstvo
– zootehnika in visokošolski strokovni študijski program prve stopnje
Kmetijstvo – živinoreja.

Redni

Izredni

60

-

Kmetijstvo – živinoreja – visokošolski strokovni
program

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
KMETIJSTVO – ZOOTEHNIKA

ODDELEK ZA ŽIVILSTVO
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 423-11-61
Informativni mesti: Večna pot 111, predavalnica Oddelka za
biologijo za kandidate mikrobiologije,
Jamnikarjeva 101, 1. stavba, predavalnica 1 za
kandidate živilstva in prehrane.

Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Kmetijstvo - zootehnika se lahko
vpiše:
a) kdor je opravil maturo
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani
predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri
poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

Oddelek izvaja univerzitetna študijska programa prve stopnje
Mikrobiologija ter Živilstvo in prehrana.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
MIKROBIOLOGIJA
Trajanje študija

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

Vpisni pogoji

60% točk,
40% točk;

V univerzitetni študijski program Mikrobiologija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz maturitetnega predmeta biologija, če je kandidat
ta predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli
maturitetnega predmeta; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga
je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

kandidati iz točke b) pa glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40% točk,
40% točk,
20% točk.

Vpisna mesta
Kmetijstvo – zootehnika – univerzitetni program

Redni
60

Izredni
-

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
VPIS V 3. LETNIK - NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
NEPRENOVLJENEGA PROGRAMA

kandidati iz točke a) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri maturi

Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2008/2009 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na
Biotehniško fakulteto, Oddelek za zootehniko najkasneje do 8. marca 2008.

− uspeh pri enem od naravoslovnih predmetov

(biologija, kemija, fizika) pri maturi

V 3. letnik univerzitetnega študija se lahko po merilih za prehode vpišejo
diplomanti visokošolskega strokovnega študija kmetijstvo-zootehnika z
opravljeno maturo in diplomanti, ki niso opravili mature, če so končali
visokošolski strokovni študij s povprečno oceno najmanj 8.

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
20% točk,
40% točk,
40% točk;

kandidati iz točke c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri enem od naravoslovnih predmetov

Vpisna mesta
Redni
12

20% točk;

− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

Če bo prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih mest, bodo kandidati izbrani
na podlagi povprečne ocene vseh izpitov in vaj na visokošolskem strokovnem
študiju.

Kmetijstvo – zootehnika UN (3. letnik)

50% točk,
30% točk,

− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

Izredni
-

20% točk,
40% točk,

(biologija, kemija, fizika) pri zaključnem izpitu
ali v zadnjem letniku srednje šole,
ko se je predmet predaval

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE
STOPNJE KMETIJSTVO – ŽIVINOREJA

40% točk.

Vpisna mesta

Trajanje študija
Mikrobiologija – univerzitetni program

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
15

Redni

Izredni

50

-

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
ŽIVILSTVO IN PREHRANA

− Trženje,
− Turizem.

Trajanje študija

Vpisni pogoji

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

V univerzitetni študijski program Univerzitetna poslovna in ekonomska
šola se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani
predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri
poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Živilstvo in prehrana se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani
predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri
poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

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

kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

− splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60% točk,
40% točk;

kandidati iz točke b) pa glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

kandidati iz točke b) pa glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40% točk,
40% točk,
20% točk.

20% točk,
40% točk,
40% točk.

Redni in izredni študij

Vpisna mesta
Živilstvo in prehrana – univerzitetni program

60% točk,
40% točk;

Redni
70

Študij se izvaja kot redni in izredni študij. Oba načina študija se izvajata
na sedežu fakultete. Študent lahko v času študija na Ekonomski
fakulteti, pod pogoji, ki jih določi Senat Ekonomske fakultete, enkrat
spremeni način študija.

Izredni
-

Redni študij se izvaja po študijskem koledarju, ki ga določi Senat
Univerze v Ljubljani, izredni študij pa po posebnem razporedu tako, da
se predmeti izvajajo zaporedno - pedagoški proces posameznega
predmeta se izvede kot celota in se zaključi s preverjanjem znanja, nato
se prične izvedba naslednjega predmeta. Na izrednem študiju se
pedagoški proces izvaja v popoldanskem času in ob sobotah v okviru
razpoložljivih kadrovskih in prostorskih zmogljivosti fakultete. Glede
na obseg in zahtevnost se določi čas izvedbe posameznega predmeta, ki
vključuje vse organizirane oblike neposrednega pedagoškega dela in čas
za samostojni študij študenta. Pri posameznem predmetu se oblike
neposrednega pedagoškega dela s študenti izvedejo v obsegu 30%
števila ur, predvidenega za redni študij. Za samostojni študij so študentu
na voljo navodila nosilca predmeta in njegovih sodelavcev.
Organizacija in časovna razporeditev študijskega dela bo prilagojena
časovnim možnostim študentov.

EKONOMSKA FAKULTETA
Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 589-24-13 - redni študij
(01) 589-24-17 - izredni študij
(01) 589-26-44 - študij na daljavo
Spletna stran: www.ef.uni-lj.si
Informativno mesto: Kardeljeva ploščad 17, velika in mala dvorana
(mestni avtobusi št.: 6, 8, 20).
Ekonomska fakulteta bo v študijskem letu 2008/2009 izvajala:
− univerzitetni študijski program Univerzitetna poslovna
ekonomska šola,
− visokošolski strokovni študijski program Visoka poslovna šola.

in

Izredni študij se financira s prispevki podjetij ali študentov samih.
Šolnina bo določena in objavljena v mesecu avgustu za vsak letnik
študija.

Med študijem je po pogojih, ki so navedeni v študijskem programu,
možen tudi prehod med obema programoma.
Študijska programa sta oblikovana v skladu z Bolonjsko deklaracijo in
Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu iz
leta 2004. Prva stopnja (navedena dodiplomska študijska programa)
traja 3 leta, druga stopnja (magistrski študijski programi) pa 2 leti. Več
informacij kandidati dobijo na spletnih straneh Ekonomske fakultete.

Vpisna mesta
Redni

Izredni

560

200

Univerzitetna poslovna in ekonomska šola –
univerzitetni program

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
UNIVERZITETNA POSLOVNA IN EKONOMSKA ŠOLA

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE
STOPNJE VISOKA POSLOVNA ŠOLA

Trajanje študija

Trajanje študija

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

Študijske usmeritve

Študijske usmeritve

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Denar in finance,
Ekonomija,
Finančni management,
Management,
Mednarodna ekonomija,
Podjetništvo,
Poslovna informatika,
Poslovna logistika,
Računovodstvo in revizija,

−
−
−
−
−
−
−
−
−
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Javni sektor,
Mednarodno poslovanje,
Bančništvo in poslovne finance,
Management,
Podjetništvo,
Poslovna informatika,
Računovodstvo,
Trženje,
Turizem.

izpolnjuje vpisne pogoje za univerzitetni študijski program (ima maturo ali
poklicno maturo z dodatnim maturitetnim predmetom) in je uspešno opravil vse
študijske obveznosti vpisanih letnikov na dosedanjem študijskem programu.
Študent študijskega programa Visoka poslovna šola, ki ne izpolnjuje vpisnih
pogojev za univerzitetni študijski program, lahko preide na univerzitetni študijski
program, če je uspešno opravil vse študijske obveznosti vpisanih letnikov na
visokošolskem študijskem programu in dosegel povprečno oceno najmanj 8,0.

Vpisni pogoji
V študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe Visoka
poslovna šola se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v
kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali
maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu,
poklicni maturi oziroma maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

Prehod iz univerzitetnih študijskih programov ekonomskih ali poslovnih ved
drugih visokošolskih zavodov je možen, če je študent uspešno opravil vse
študijske obveznosti vpisanih letnikov na dosedanjem študiju in dosedanjega
študija ni prekinil.
Na podlagi pisne prošnje kandidata za prehod na univerzitetni študijski program
Univerzitetna poslovna in ekonomska šola, priloženega potrdila o opravljenih
študijskih obveznostih na dosedanjem študiju ter potrjenih učnih načrtih za
predmete, pri katerih je kandidat opravil študijske obveznosti, Komisija za
študijske zadeve dodiplomskega študija Ekonomske fakultete Univerze v
Ljubljani določi morebitne dodatne študijske obveznosti, kadar učne vsebine
dosedanjega študija ne pokrivajo vsebin izbrane študijske usmeritve oziroma
smeri na programu Univerzitetna poslovna in ekonomska šola.

60% točk,
40% točk.

Redni študij in študij na daljavo
Študij se izvaja kot redni in izredni študij. Redni študij se izvaja na
sedežu fakultete, izredni študij pa se izvaja kot študij na daljavo na
sedežu fakultete in v študijskih središčih. Izvedba v študijskih središčih
je odvisna od števila vpisanih študentov v študijskem središču študijski proces se izvaja v tistih študijskih središčih, kjer je v letnik,
usmeritev ali pri posameznem predmetu vpisanih vsaj 30 kandidatov.
Študent lahko, pod pogoji, ki jih določi Senat Ekonomske fakultete, v
času študija na Ekonomski fakulteti enkrat spremeni način študija.

Prehod na visokošolski strokovni študijski program Visoka poslovna šola
Prehod iz univerzitetnega študijskega programa Univerzitetna poslovna in
ekonomska šola Ekonomske fakultete je možen, če študent izpolnjuje pogoje za
napredovanje v višji letnik na dosedanjem študijskem programu.

Redni študij se izvaja po študijskem koledarju, ki ga določi Senat
Univerze v Ljubljani, študij na daljavo pa po posebnem razporedu
tako, da se predmeti izvajajo zaporedno - kot celota se izvede pedagoški
proces posameznega predmeta in se zaključi s preverjanjem znanja,
nato se prične izvedba naslednjega predmeta. Študij na daljavo, kot
posebna oblika izrednega študija, zagotavlja študentu pripravljeno
študijsko gradivo za samostojni študij, uvodna srečanja z nosilcem
predmeta ter skupinske in individualne (osebne, telefonske ali po epošti) konzultacije s tutorjem. Vse oblike neposrednega dela s študenti
se izvajajo v popoldanskem času in ob sobotah v okviru razpoložljivih
kadrovskih in prostorskih zmogljivosti fakultete oziroma študijskih
središč. Glede na obseg in zahtevnost se določi čas izvedbe
posameznega predmeta, ki vključuje tudi čas samostojnega študija
študenta. Pri posameznem predmetu se vse oblike pedagoškega dela
izvedejo v obsegu 30% števila ur, predvidenega za redni študij. Za
samostojni študij so študentu na voljo posebej pripravljena študijska
gradiva, navodila nosilca predmeta in tutorjev. Organizacija in časovna
razporeditev študijskega dela bo prilagojena časovnim možnostim
študentov.

Prehod iz univerzitetnih študijskih programov poslovnih ali ekonomskih
ved drugih visokošolskih zavodov je možen, če je študent uspešno opravil vse
študijske obveznosti vpisanih letnikov na dosedanjem študiju in študija ni
prekinil.
Prehod iz visokošolskih strokovnih študijskih programov poslovnih ali
ekonomskih ved drugih visokošolskih zavodov je možen, če je študent
uspešno opravil vse študijske obveznosti vpisanih letnikov na dosedanjem
študiju in študija ni prekinil.
Na podlagi pisne prošnje kandidata, priloženega potrdila o opravljenih študijskih
obveznostih na dosedanjem študiju ter potrjenih učnih načrtih za predmete, pri
katerih je kandidat opravil študijske obveznosti, Komisija za študijske zadeve
dodiplomskega študija Ekonomske fakultete določi morebitne dodatne študijske
obveznosti, kadar učne vsebine dosedanjega študija ne pokrivajo vsebin izbrane
študijske usmeritve na programu Visoka poslovna šola.
VPIS V 2. IN 3. LETNIK VISOKE POSLOVNE ŠOLE - ŠTUDIJ NA
DALJAVO
Za vpis v 2. oziroma 3. letnik Visoke poslovne šole, študij na daljavo, se
kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2008/2009 za
vzporedni študij, za diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za
prehode, ki ga morajo poslati na Ekonomsko fakulteto, Kardeljeva ploščad
17, 1000 Ljubljana, Dodiplomski študij najkasneje do 8. marca 2008.

Študij na daljavo se izvaja v naslednjih študijskih središčih:
− Kranj,
− Nova Gorica,
− Postojna,
− Krško,
− Ptuj,
− Trebnje,
− Trbovlje,
− Slovenske Konjice.

Vpis v 2. letnik Visoke poslovne šole - ŠTUDIJ NA DALJAVO
Vpišejo se lahko študenti, ki so končali (diplomirali) višješolski strokovni študij
poslovne ali ekonomske usmeritve po Zakonu o višjem strokovnem
izobraževanju (Ur. l. RS 86/2004) in izpolnjujejo pogoje za vpis v študijski
program Visoka poslovna šola. V 2. letniku študija na daljavo morajo opraviti
izpite pri naslednjih petih predmetih 1. letnika:
− skupni predmeti programa: Mikroekonomija, Makroekonomija in Statistika 1,
− pri skupnem in temeljnem predmetu izbrane usmeritve (predmeta tipa 2 in 3),
− priznajo pa se opravljeni izpiti pri izbirnih predmetih (predmeti tipa 5).

Študij na daljavo se financira s prispevki podjetij ali študentov samih.
Šolnina bo določena in objavljena v mesecu avgustu za vsak letnik
študija.

Vpis v 3. letnik Visoke poslovne šole - ŠTUDIJ NA DALJAVO

Vpisna mesta

Visoka poslovna šola – visokošolski
strokovni program
- Ljubljana
- študijska središča zunaj Ljubljane

Redni

Študij na
daljavo

360
-

250
200

Vpišejo se lahko študenti, ki so končali (diplomirali) višješolski študij
Ekonomske fakultete Ljubljana in Ekonomsko-poslovne fakultete Maribor in
izpolnjujejo pogoje za vpis v študijski program Visoka poslovna šola. V 3.
letniku študija na daljavo morajo opraviti izpite pri naslednjih štirih predmetih:
− pri temeljnem predmetu (predmet tipa 3) iz 1. letnika,
− pri dveh od skupnih predmetov izbrane usmeritve iz 2. letnika, ki jih Senat
Ekonomske fakultete določi za vsako usmeritev posebej,
− pri posebnem usmeritvenem predmetu (predmet tipa 4) iz 2. letnika,
− priznajo pa se opravljeni izpiti pri izbirnih predmetih (predmeti tipa 5).

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE

Ekonomska fakulteta bo izvajala 2 in 3. letnik študija na daljavo Visoke
poslovne šole na sedežu fakultete in v študijskih središčih na usmeritvah, kjer se
bo prijavilo vsaj 40 kandidatov. Kandidati morajo v prijavi napisati usmeritev,
na katero se želijo vpisati. Fakulteta bo kandidate pisno obvestila o vpisu.

Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega
izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje
izobraževanja v novem študijskem programu, če je študent izpolnil naslednje
pogoje:

Vpisna mesta

Prehod na univerzitetni študijski program Univerzitetna poslovna in
ekonomska šola
Prehod iz visokošolskega strokovnega študijskega programa Visoka poslovna
šola Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani na univerzitetni študijski
program Univerzitetna poslovna in ekonomska šola je možen, če študent

Visoka poslovna šola VS
(2., 3. letnik)
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Študij na daljavo
Število vpisnih mest je omejeno s številom
vpisnih mest v 1. letnik Visoke poslovne
šole.

FAKULTETA ZA ARHITEKTURO

FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

Zoisova 12, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 200-07-11, fax: (01) 425-74-14
Spletna stran: www.fa.uni-lj.
Informativno mesto: Zoisova 12 (pritličje levo).

Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 580-51-26, 580-51-21
Informativno mesto: Kardeljeva ploščad 5 (mestna avtobusa št. 6 in 8).
Fakulteta izvaja univerzitetne študijske programe prve stopnje:
Analitska politologija, Analitska sociologija, Družboslovna informatika,
Evropske študije – družboslovni vidiki, Komunikologija – medijske in
komunikacijske študije, Komunikologija – tržno komuniciranje in
odnosi z javnostmi, Kulturologija, Mednarodni odnosi, Novinarstvo,
Politologija – analiza politik in javna uprava, Politologija –
Obramboslovje, Sociologija – kadrovski menedžment ter visokošolski
strokovni študijski program Družboslovna informatika.

Fakulteta izvaja

ENOVITI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE
STOPNJE ARHITEKTURA
Trajanje in obseg študija
Enoviti magistrski študijski program Arhitektura traja 5 let (deset
semestrov) in obsega skupaj 300 kreditnih točk.

Trajanje študija
Študij univerzitetnih študijskih programov traja 4 leta, visokošolskega
strokovnega programa pa 3 leta.

Vpisni pogoji
V enoviti magistrski študijski program Arhitektura se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz maturitetnega predmeta matematika oziroma tuj
jezik, če je matematiko že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

Način študija
Za vse študijske programe se bo v študijskem letu 2008/2009 izvajal
redni in izredni študij.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI PRVE STOPNJE
ANALITSKA POLITOLOGIJA
ANALITSKA SOCIOLOGIJA
DRUŽBOSLOVNA INFORMATIKA
EVROPSKE ŠTUDIJE - DRUŽBOSLOVNI VIDIKI
KOMUNIKOLOGIJA - MEDIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE
ŠTUDIJE
KOMUNIKOLOGIJA - TRŽNO KOMUNICIRANJE IN
ODNOSI Z JAVNOSTMI
KULTUROLOGIJA
MEDNARODNI ODNOSI
NOVINARSTVO
POLITOLOGIJA - ANALIZA POLITIK IN JAVNA UPRAVA
POLITOLOGIJA - OBRAMBOSLOVJE
SOCIOLOGIJA - KADROVSKI MENEDŽMENT

Vsi kandidati morajo opraviti preizkus sposobnosti za študij
arhitekture.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa (če bo poleg ustrezne srednje šole
sposobnost za študij arhitekture izkazalo več kandidatov kot je razpisanih
mest), bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− uspeh pri preizkusu sposobnosti
− splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

80% točk,
10% točk,
10% točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− uspeh pri preizkusu sposobnosti
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

80% točk,
10% točk,
10% točk.

Preizkus sposobnosti
Preizkus sposobnosti za študij arhitekture preverja naslednje: posluh za
likovno dojemanje in izražanje, za prostorsko dojemanje in izražanje ter
za problematiko arhitekture. Preizkus v prvem prijavnem roku bo od 7.
do 9. julija 2008.

Vpisni pogoji

Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku še
prosta mesta, bo preizkus sposobnosti v drugem prijavnem roku 10.
septembra 2008.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

V navedene študijske programe se lahko vpiše, kdor je opravil maturo
ali je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Preizkus velja samo za tekoče leto.

Vpisna mesta

Izredni študij
V študijskem letu 2008/2009 bo organiziran tudi izredni študij
enovitega magistrskega študija Arhitektura. Kandidati za izredni študij
morajo izpolnjevati vse navedene pogoje za vpis. Šolnina bo določena v
skladu z veljavnim cenikom.

Analitska politologija – univerzitetni program
Analitska sociologija – univerzitetni program
Družboslovna informatika – univerzitetni program
Evropske študije – družboslovni vidiki –
univerzitetni program
Komunikologija – medijske in komunikacijske
študije – univerzitetni program
Komunikologija – tržno komuniciranje in odnosi z
javnostmi – univerzitetni program
Kulturologija – univerzitetni program
Mednarodni odnosi – univerzitetni program
Novinarstvo – univerzitetni program
Politologija – analiza politik in javna uprava –
univerzitetni program
Politologija – obramboslovje – univerzitetni
program
Sociologija – kadrovski menedžment – univerzitetni
program

Vpisna mesta
Arhitektura – enoviti magistrski študijski program

Redni
133

Izredni
45

VPIS V 5. LETNIK - NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Za vpis v 5. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2008/2009 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za arhitekturo najkasneje do 8. marca 2008.
Vpišejo se lahko diplomanti univerzitetnega študija arhitekture.
Če bo prijavljenih več kandidatov, kot je vpisnih mest, bodo kandidati izbrani na
podlagi uspeha pri dosedanjem študiju.
Vpisna mesta
Arhitektura – enoviti magistrski študijski program (5.
letnik)

60% točk,
40% točk.

Redni

Izredni

-

70

18

Redni

Izredni

40
40
40

10
20
20

50

30

40

15
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15

45
50
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20

50

30

45

15

45

20

Smeri študija

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE
STOPNJE DRUŽBOSLOVNA INFORMATIKA

Program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe elektrotehnika ima
pet smeri: Avtomatika, Elektronika, Energetska tehnika in
avtomatizacija
postrojev,
Zagotavljanje
kakovosti
ter
Telekomunikacije.

Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Družboslovna informatika
se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem
srednješolskem programu, poklicno maturo ali maturo.

Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Elektrotehnika se lahko
vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v štiriletnem srednješolskem
programu, poklicno maturo ali maturo.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu,
poklicni maturi oziroma maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

60% točk,
40% točk.

kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu,
poklicni maturi oziroma maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

Vpisna mesta
Družboslovna informatika – visokošolski strokovni
program

Redni

Izredni

40

20

60% točk,
40% točk.

Vpisna mesta
Elektrotehnika – visokošolski strokovni program

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

Redni
330

Izredni
-

Tržaška 25, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 476-84-11 n.c.
(01) 476-84-28 študentska pisarna
Informativno mesto: Tržaška 25, predavalnica 1 v pritličju (mestna
avtobusa št. 1 in 6).

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE
STOPNJE MULTIMEDIJSKE KOMUNIKACIJE

Fakulteta izvaja univerzitetni in visokošolski strokovni študij
elektrotehnike ter visokošolski strokovni študijski program prve stopnje
Medijske komunikacije.

Smeri študija

Trajanje študija
Študij traja 3 leta.

Program nima študijskih smeri.
Vpisni pogoji

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
ELEKTROTEHNIKA
Trajanje študija

V visokošolski strokovni študijski program Medijske komunikacije se
lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v štiriletnem srednješolskem
programu, poklicno maturo ali maturo.

Študij traja devet semestrov.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

Smeri študija
Univerzitetni program ima štiri smeri: Avtomatika, Elektronika,
Močnostna elektrotehnika in Telekomunikacije.

kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu,
poklicni maturi oziroma maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

Vpisni pogoji

Kraj študija

V univerzitetni študijski program Elektrotehnika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani
predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri
poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

Fakulteta za elektrotehniko bo v študijskem letu 2008/2009 izvajala
redni študij v dislocirani enoti Nova Gorica.
Vpisna mesta
Redni

Izredni

70

-

Multimedijske komunikacije – visokošolski
strokovni program
- Nova Gorica

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

VPIS V 3. LETNIK - NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE

kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2008/2009 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za elektrotehniko najkasneje do 8. marca 2008.

60% točk,
40% točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40% točk,
40% točk,
20% točk.

Nadaljevanje študija v univerzitetnem študijskem programu
Študenti, ki so končali izobraževanje za pridobitev višje izobrazbe v
elektrotehniški usmeritvi in dobili naslov inženir elektrotehnike, lahko
nadaljujejo študij v 3. letniku univerzitetnega programa, če pred vpisom opravijo
diferencialne izpite iz Fizike I. in II. ter Matematike III. in IV.

Vpisna mesta
Elektrotehnika – univerzitetni program

60% točk,
40% točk.

Redni
300

Izredni
-

Diplomanti visokošolskega strokovnega študija Elektrotehnika, ki so
srednješolsko izobraževanje zaključili z maturo, lahko nadaljujejo študij v 3.
letniku univerzitetnega študija Elektrotehnika, če opravijo izpite pri naslednjih
predmetih: Matematika III, Matematika IV in Numerične metode. Za opravljanje
teh izpitov ni treba opraviti vaj. Pred vpisom mora kandidat opraviti izpita
Matematika III in Matematika IV. Enako možnost prehoda imajo diplomanti
visokošolskega strokovnega študija Elektrotehnika, ki nimajo mature, če so
zaključili program s povprečno oceno najmanj 8. V 3., 4. in 5. letniku
univerzitetnega študija se kandidatu prizna, glede na smer študija, tri do štiri
izpite visokošolskega strokovnega študija Elektrotehnika.

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
ELEKTROTEHNIKA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
19

Vpisna mesta
Elektrotehnika UN (3. letnik)

Redni
40

Vpisni pogoji

Izredni
-

V univerzitetni študijski program Laboratorijska biomedicina se lahko
vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz maturitetnega predmeta biologija; če je kandidat
ta predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz maturitetnega
predmeta kemija,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

Nadaljevanje študija v visokošolskem strokovnem študijskem programu izredni študij
V študijski program za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe
Elektrotehnika se lahko vpiše:
− kdor je končal višješolski študij elektrotehnike v Sloveniji in je pridobil
strokovni naslov inženir elektrotehnike,
− kdor je končal študij v tujini in ima v Sloveniji nostrificirano diplomo
inženirja elektrotehnike.
Izvajanje študija
Program se bo izvajal za izredne študente. Obsegal bo 375 ur predavanj in vaj,
izvajal se bo na smereh: Avtomatika, Elektronika, Energetska tehnika in
avtomatizacija postrojev ter Telekomunikacije.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

Vpisna mesta
Elektrotehnika VS (3. letnik)

Redni
-

Izredni
30

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

FAKULTETA ZA FARMACIJO
Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 476-95-00
Informativno mesto: Aškerčeva 7, avla, pritličje (mestna avtobusa št.
1 in 6).

40% točk,
40% točk,
20% točk.

Vpisna mesta
Laboratorijska biomedicina – univerzitetni program

Fakulteta izvaja enoviti magistrski študijski program druge stopnje
Farmacija in univerzitetni študijski program prve stopnje Laboratorijska
biomedicina.

Redni
50

Izredni
-

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN
GEODEZIJO

ENOVITI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE
STOPNJE FARMACIJA

Jamova 2, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 476-85-00 n.c.,
(01) 476-85-35 referat gradbeništva,
(01) 476-86-44 referat geodezije.
Informativno mesto: Jamova 2 (mesta avtobusa št. 1 in 6).

Trajanje študija
Enoviti magistrski študijski program Farmacija traja deset semestrov in
obsega 300 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji

Fakulteta izvaja univerzitetne študijske programe Gradbeništvo,
Vodarstvo in komunalno inženirstvo ter Geodezija in visokošolska
strokovna študijska programa prve stopnje Operativno gradbeništvo in
Tehnično upravljanje nepremičnin.

V enoviti magistrski študijski program Farmacija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) − kdor je opravil poklicno maturo v srednješolskem programu
farmacevtski tehnik in izpit iz maturitetnega predmeta kemija ali
fizika;
− kdor je opravil poklicno maturo v srednješolskem programu
kemijski tehnik in izpit iz maturitetnega predmeta biologija;
− kdor je opravil poklicno maturo v srednješolskem programu
veterinarski ali kozmetični tehnik in izpit iz maturitetnega
predmeta fizika.
Izbrani maturitetni predmeti ne smejo biti predmeti, ki jih je
kandidat že opravil pri poklicni maturi.
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM GRADBENIŠTVO
Trajanje študija
Univerzitetni študij traja devet semestrov.
Smeri študija
Študij se v šestem semestru deli na smeri: Hidrotehnična, Komunalna,
Konstrukcijska, Organizacijsko-tehnološka in Prometna. Študij na smeri
se bo izvajal, če bo vpisanih najmanj 10 študentov.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

Vpisni pogoji

kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60% točk,
40% točk;

V univerzitetni študijski program Gradbeništvo se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani
predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri
poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40% točk,
40% točk,
20% točk.

Vpisna mesta
Farmacija – enoviti magistrski študijski program

60% točk,
40% točk;

Redni
160

Izredni
-

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
LABORATORIJSKA BIOMEDICINA

− splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60% točk,
40% točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:

Trajanje študija

− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

Univerzitetni študijski program traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk
po ECTS.
20

40% točk,
40% točk,
20% točk.

Vpisna mesta

Vpisna mesta
Gradbeništvo – univerzitetni program

Redni
160

Izredni
-

Vodarstvo in komunalno inženirstvo – univerzitetni
program

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE
STOPNJE OPERATIVNO GRADBENIŠTVO

Redni

Izredni

70

-

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM GEODEZIJA

Trajanje študija
Trajanje študija

Študijski program traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

Univerzitetni študij traja devet semestrov.

Vpisni pogoji

Smeri študija

V visokošolski strokovni študijski program Operativno gradbeništvo se
lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem
srednješolskem programu, poklicno maturo ali maturo.

V četrtem letniku je možna izbira med Geodetsko in Prostorskoinformacijsko smerjo. Študij na smeri se bo izvajal, če bo vpisanih
najmanj 10 študentov.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu,
poklicni maturi oziroma maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Geodezija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani
predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri
poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

60% točk,
40% točk.

Vpisna mesta
Operativno gradbeništvo – visokošolski strokovni
program

Redni

Izredni

120

50

VPIS V 3. LETNIK - NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
– NEPRENOVLJENI PROGRAM

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2008/2009 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za gradbeništvo in geodezijo najkasneje do 8. marca 2008.

− splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

kandidati iz točke b) izbrani glede na:

Diplomanti višješolskega študija gradbeništva lahko nadaljujejo študij v 3.
letniku visokošolskega strokovnega študijskega programa pod pogoji,
določenimi s študijskim programom. Vse dodatne informacije dobijo kandidati v
študentskem referatu fakultete.

− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

V študijskem letu 2008/2009 bo študij organiziran kot izredni študij.

Vpisna mesta

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

Vpisna mesta
Gradbeništvo VS (3. letnik)

Redni
-

Izredni
20

Geodezija – univerzitetni program

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
VODARSTVO IN KOMUNALNO INŽENIRSTVO

60% točk,
40% točk;
40% točk,
40% točk,
20% točk.

Redni

Izredni

40

-

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE
STOPNJE TEHNIČNO UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN

Trajanje študija

Trajanje študija

Univerzitetni študij traja osem semestrov.

Študijski program traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

Vpisni pogoji

Vpisni pogoji

V univerzitetni študijski program Vodarstvo in komunalno inženirstvo
se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani
predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri
poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

V visokošolski strokovni študijski program Tehnično upravljanje
nepremičnin se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v
kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali
maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu,
poklicni maturi oziroma maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60% točk,
40% točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40% točk,
40% točk,
20% točk.

60% točk,
40% točk.

Vpisna mesta
Tehnično upravljanje nepremičnin – visokošolski
strokovni program
21

Redni

Izredni

40

40

FAKULTETA ZA KEMIJO IN
KEMIJSKO TEHNOLOGIJO

Smeri študija
V 3. letniku se oblikujeta dve smeri: Kemijsko izobraževanje
(enopredmetno) in Kemija. Študenti na smeri Kemija izberejo izbirni
sklop v 4. letniku.

Aškerčeva 5, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 241-91-00
Informativni mesti: Za študij kemije, biokemije, kemijskega
inženirstva in kemijske tehnologije:
v petek ob 11.00 v dvorani kinokluba Vič, Trg
Mladinskih delovnih brigad 16, Ljubljana
(mestna avtobusa št. 1 in 6);
v petek ob 15.00 in v soboto ob 10.00 v veliki
predavalnici na Aškerčevi 5 (vhod z dvorišča)
(mestna avtobusa št. 1 in 6);
za študijski program Varstvo pri delu in požarno
varstvo: Gorazdova ul. 15, Ljubljana, tel. (01)
500-76-00 (mestni avtobusi št. 1, 3 in 8), v petek
ob 10.00 in 15.00 ter v soboto ob 10.00.

Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Kemija se lahko vpiše
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz maturitetnega predmeta matematika; če je
matematiko že opravil pri poklicni maturi, pa izpit iz maturitetnega
predmeta tuji jezik ali kemija; izbrani predmet ne sme biti predmet,
ki ga je že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

Fakulteta izvaja naslednje študijske programe:
− univerzitetni študijski program Biokemija,
− univerzitetni študijski program Kemija,
− univerzitetni študijski program Kemijsko inženirstvo,
− visokošolski strokovni študijski program Kemijska tehnologija,
− visokošolski strokovni študijski program Varstvo pri delu in požarno
varstvo.

kandidati iz točke a) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60% točk,
40% točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

Smeri študija

kandidati iz točke c) pa glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz kemije pri zaključnem izpitu
ali v 4. letniku srednje šole
− uspeh iz fizike ali matematike pri zaključnem
izpitu ali v 4. letniku srednje šole

Univerzitetni študijski program Biokemija je enoten z izbirnimi sklopi v
četrtem letniku.

Vpisna mesta

20% točk,
40% točk,
40% točk;

−
−
−
−

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM BIOKEMIJA
Trajanje študija
Študij traja 4 leta.

Vpisni pogoji

Kemija – univerzitetni program

V univerzitetni študijski program Biokemija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz maturitetnega predmeta matematika; če je
matematiko že opravil pri poklicni maturi, pa izpit iz maturitetnega
predmeta tuj jezik ali kemija; izbrani predmet ne sme biti predmet,
ki ga je že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

20% točk,
40% točk,
20% točk,
20% točk.

Redni
100

Izredni
-

VPIS V 3. LETNIK - NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
(za diplomante dvopredmetnega univerzitetnega študijskega programa Kemija in
biologija ter za diplomante dvopredmetnega univerzitetnega študijskega
programa Kemija in fizika)
Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2008/2009 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za kemijo in kemijsko tehnologijo najkasneje do 8. marca 2008.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

Dodatne informacije dobijo kandidati na fakulteti.

kandidati iz točke a) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

Vpisna mesta:

60% točk,
40% točk;

Kemija UN – smer Kemijsko izobraževanje (3. letnik)

Redni
20

Izredni
5

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

20% točk,
40% točk,
40% točk;

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
KEMIJSKO INŽENIRSTVO

kandidati iz točke c) pa glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz kemije pri zaključnem izpitu

Trajanje študija

20% točk,
40% točk,

ali v 4. letniku srednje šole

Študij traja 4 leta.
Smeri študija

20% točk,

− uspeh iz fizike ali matematike pri zaključnem

izpitu ali v 4. letniku srednje šole

Študij je enoten z izbirnimi sklopi v 4. letniku.

20% točk.

Vpisni pogoji

Vpisna mesta
Biokemija – univerzitetni program

Redni
40

V univerzitetni študijski program Kemijsko inženirstvo se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz maturitetnega predmeta matematika; če je
matematiko že opravil pri poklicni maturi, pa izpit iz maturitetnega
predmeta tuji jezik ali kemija; izbrani predmet ne sme biti predmet,
ki ga je že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

Izredni
-

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM KEMIJA
Trajanje študija
Študij traja 4 leta.
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Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
VARSTVO PRI DELU IN POŽARNO VARSTVO

kandidati iz točke a) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60% točk,
40% točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

20% točk,
40% točk,
40% točk;

Trajanje študija
Študijski program traja 3 leta.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Varstvo pri delu in požarno
varstvo se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli
štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali maturo.

kandidati iz točke c) pa glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz kemije pri zaključnem izpitu

20% točk,
40% točk,

ali v 4. letniku srednje šole
− uspeh iz fizike ali matematike pri zaključnem
izpitu ali v 4. letniku srednje šole

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu,
poklicni maturi oziroma maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

20% točk,
20% točk.

Vpisna mesta
Kemijsko inženirstvo – univerzitetni program

Vpisna mesta
Redni
75

Izredni
-

Varstvo pri delu in požarno varstvo – visokošolski
strokovni program

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
KEMIJSKA TEHNOLOGIJA

Izredni

115

55

(praviloma za diplomante, ki so končali višješolski program Varstvo pri delu in
požarna varnost)

Študij traja 3 leta.

Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2008/2009 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Oddelek
za tehniško varnost, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo najkasneje
do 8. marca 2008.

Smeri študija
Visokošolski strokovni študijski program Kemijska tehnologija ima tri
smeri: Kemijska tehnologija, Uporabna kemija in Usnjarskopredelovalna tehnologija.

Dodatne informacije kandidati dobijo na fakulteti.
Vpisna mesta

Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Kemijska tehnologija se
lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem
srednješolskem programu, poklicno maturo ali maturo.

Varstvo pri delu in požarno varstvo VS (3. letnik)

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu,
poklicni maturi oziroma maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60% točk,
40% točk.

Vpisna mesta
Izredni

120

60

VPIS V 3. LETNIK - NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
(praviloma za diplomante višješolskih študijev kemijska tehnologija in
usnjarsko-predelovalna tehnologija)

Fakulteta izvaja naslednje študijske programe:
− univerzitetni študijski program prve stopnje Matematika (oblikovan
v skladu z Bolonjsko deklaracijo),
− univerzitetni študijski program prve stopnje Finančna matematika
(oblikovan v skladu z Bolonjsko deklaracijo),
− univerzitetni študijski program Matematika; smeri Pedagoška
matematika in Računalništvo z matematiko,
− visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Praktična
matematika (oblikovan v skladu z Bolonjsko deklaracijo),
− univerzitetni študijski program prve stopnje Fizika (oblikovan v
skladu z Bolonjsko deklaracijo),
− univerzitetni študijski program prve stopnje Meteorologija z
geofiziko (oblikovan v skladu z Bolonjsko deklaracijo),
− visokošolski strokovni študijski program Fizikalna merilna tehnika.

Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2008/2009 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Študentski
referat Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo najkasneje do 8. marca
2008.
Dodatne informacije lahko kandidati dobijo na fakulteti.
Izredni študij bo organiziran, če se bo prijavilo vsaj 10 kandidatov za smer
Kemijska tehnologija in vsaj 10 kandidatov za smer Usnjarsko-predelovalna
tehnologija.
Vpisna mesta:
Redni
20

Izredni
20

10

10

Izredni
5

Jadranska cesta 19, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 476-65-00 n.c.
(01) 476-65-15 študentski referat matematike
(01) 476-65-17 študentski referat fizike
Informativni mesti: za študij matematike: Jadranska 21, (mestni
avtobus št. 1), 2. nadstropje, predavalnici 2.01 in
2.05; v petek ob 10. in 15. uri in v soboto ob 10.
uri;
za študij fizike: Jadranska 26, predavalnica VFP
(velika fizikalna predavalnica v Peterlinovem
paviljonu), v petek ob 10. in 15. uri in v soboto
ob 10. uri na Jadranski 19 (predavalnica F1 v
pritličju).

Izredni študij bo organiziran, če se bo vpisalo vsaj 20 kandidatov.

Redni

Redni
10

FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN
FIZIKO

Izredni študij

Kemijska tehnologija VS (3. letnik)
Kemijska tehnologija – usnjarsko-predelovalna
tehnologija VS (3. letnik)

Redni

VPIS V 3. LETNIK - NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE

Trajanje študija

Kemijska tehnologija – visokošolski strokovni
program

60% točk,
40% točk.
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Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

UNIVERZITETNA ŠTUDIJSKA PROGRAMA PRVE STOPNJE
MATEMATIKA
FINANČNA MATEMATIKA

kandidati iz točke a) izbrani glede na:
splošni uspeh pri maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz matematike pri maturi
uspeh iz matematike v 3. in 4. letniku

30% točk,
20% točk,
30% točk,
20% točk;

−
−
−
−

Kandidati, ki se bodo prijavili v univerzitetni študijski program prve
stopnje Matematika, morajo to v prijavi tudi napisati (matematika –
bolonjski)!

kandidati iz točke b) izbrani glede na:

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz matematike pri poklicni maturi ali uspeh

Vpisni pogoji

− uspeh iz matematike v 3. in 4. letniku

Trajanje študija

20% točk,
10% točk,

pri maturitetnem predmetu matematika

40% točk,
30% točk;

kandidati iz točke c) izbrani glede na:

V univerzitetna študijska programa Matematika in Finančna
matematika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz maturitetnega predmeta matematika, če je
kandidat ta predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz
kateregakoli maturitetnega predmeta; izbrani predmet ne sme biti
predmet, ki ga je že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

− splošni uspeh pri zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz matematike pri zaključnem izpitu

30% točk,
20% točk,

(če kandidat pri zaključnem izpitu nima predmeta
matematika, se upošteva ocena v 4. letniku)
− uspeh iz matematike v 3. in 4. letniku

30% točk,
20% točk.

Vpisna mesta
Matematika – univerzitetni program

Redni
60

Izredni
-

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
splošni uspeh pri maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz matematike pri maturi
uspeh iz matematike v 3. in 4. letniku

VPIS V 3. LETNIK NEPRENOVLJENEGA PROGRAMA MATEMATIKA UN NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE

30% točk,
20% točk,
30% točk,
20% točk;

−
−
−
−

Za vpis v 3. letnik univerzitetnega študija matematike se kandidati prijavijo
z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2008/2009 za vzporedni študij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo
poslati na Fakulteto za matematiko in fiziko najkasneje do 8. marca 2008.

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz matematike pri poklicni maturi ali uspeh

Diplomanti visokošolskega strokovnega študijskega programa Praktična
matematika, ki so srednješolsko izobraževanje zaključili z zaključnim izpitom,
poklicno maturo ali maturo, se lahko vpišejo v 3. letnik univerzitetnega
študijskega programa Matematika, smer Uporabna matematika, Pedagoška
matematika, Teoretična matematika ali Računalništvo z matematiko, če so
dosegli na visokošolskem strokovnem študijskem programu povprečno oceno
vseh izpitov najmanj 8 (povprečna ocena izpitov, vaj in seminarjev).

20% točk,
10% točk,

pri maturitetnem predmetu matematika

40% točk,
30% točk;

− uspeh iz matematike v 3. in 4. letniku

kandidati iz točke c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz matematike pri zaključnem izpitu

Po vpisu v 3. letnik Uporabne matematike, Pedagoške matematike ali Teoretične
matematike morajo študenti opraviti še izpit iz dveh manjkajočih predmetov 2.
letnika: Algebra 2 in Topologija.

30% točk,
20% točk,

(če kandidat pri zaključnem izpitu nima predmeta
matematika, se upošteva ocena v 4. letniku)
− uspeh iz matematike v 3. in 4. letniku

Po vpisu v 3. letnik Računalništva z matematiko morajo študenti opraviti še izpit
iz naslednjih manjkajočih predmetov 2. letnika: Algebra 2, Podatkovne baze,
Razvoj matematike in računalništva, Pedagogika z andragogiko in Didaktika.

30% točk,
20% točk.

Vpisna mesta

Vpisna mesta
Matematika bolonjski– univerzitetni program
Finančna matematika – univerzitetni program

Redni
80
40

Matematika UN (3. letnik)

Izredni
-

Redni
10

Izredni
-

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE
STOPNJE PRAKTIČNA MATEMATIKA

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM MATEMATIKA

Trajanje študija

Trajanje študija
Študij traja 4 leta.

Visokošolski strokovni študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk
po ECTS.

Smeri študija

Vpisni pogoji

Študijski program ima naslednji smeri: Pedagoška matematika,
Računalništvo z matematiko.

V visokošolski strokovni študijski program Praktična matematika se
lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem
srednješolskem programu, poklicno maturo ali maturo.

Vpisni pogoji
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

V univerzitetni študijski program Matematika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz maturitetnega predmeta matematika, če je
kandidat ta predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz
kateregakoli maturitetnega predmeta; izbrani predmet ne sme biti
predmet, ki ga je že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu,
poklicni maturi oziroma maturi
− uspeh iz matematike pri zaključnem izpitu,
poklicni maturi oziroma maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz matematike v 3. in 4. letniku
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30% točk,
30% točk,
20% točk,
20% točk.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

Vpisna mesta
Redni
Praktična matematika – visokošolski strokovni
program

50

Izredni

kandidati iz točke a) izbrani glede na:
splošni uspeh pri maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz matematike pri maturi
uspeh iz matematike v 3. in 4. letniku

20

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
FIZIKA

kandidati iz točke b) izbrani glede na:

Trajanje študija

− splošni uspeh pri poklicni maturi

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Fizika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz maturitetnega predmeta matematika, če je
kandidat ta predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz
kateregakoli maturitetnega predmeta; izbrani predmet ne sme biti
predmet, ki ga je že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

− uspeh iz matematike pri poklicni maturi ali uspeh

pri maturitetnem predmetu matematika
− uspeh iz matematike v 3. in 4. letniku

40% točk,
30% točk;

kandidati iz točke c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz matematike pri zaključnem izpitu

30% točk,
40% točk,

oziroma v 4. letniku, če kandidat
pri zaključnem izpitu ni opravljal matematike

50% točk,
20% točk,
30% točk;

Meteorologija z geofiziko – univerzitetni program

30% točk.

Redni
40

Izredni
10

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
FIZIKALNA MERILNA TEHNIKA

50% točk,
20% točk,

Trajanje študija

30% točk;

Študij traja 3 leta.

50% točk,
20% točk,

Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni program Fizikalna merilna tehnika se lahko
vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem
srednješolskem programu, poklicno maturo ali maturo.

30% točk.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

Vpisna mesta
Redni
120

kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu,
poklicni maturi ali maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

Izredni
30

VPIS V 3. LETNIK PEDAGOŠKE SMERI NEPRENOVLJENEGA PROGRAMA
FIZIKA - NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE

Fizikalna merilna tehnika – visokošolski strokovni
program

V 3. letnik pedagoške smeri univerzitetnega študija fizike se lahko vpišejo
študenti Pedagoške fakultete z opravljenimi obveznostmi iz prvih dveh letnikov
univerzitetnih dvopredmetnih programov Matematika in fizika, Fizika in tehnika
ter Kemija in fizika.

Redni

Izredni

60

15

FAKULTETA ZA POMORSTVO IN
PROMET

Vpisna mesta
Redni
10

60% točk,
40% točk.

Vpisna mesta

Za vpis v 3. letnik pedagoške smeri se kandidati prijavijo z obrazcem
Prijava za vpis v študijskem letu 2008/2009 za vzporedni študij, za diplomante
oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na
Fakulteto za matematiko in fiziko najkasneje do 8. marca 2008.

Fizika UN (3. letnik)

20% točk,
10% točk,

Vpisna mesta

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz matematike pri maturi
kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz matematike pri poklicni maturi ali uspeh
pri maturitetnem predmetu matematika
kandidati iz točke c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz matematike pri zaključnem izpitu
oziroma v 4. letniku, če kandidat
pri zaključnem izpitu ni opravljal matematike

Fizika – univerzitetni program

30% točk,
20% točk,
30% točk,
20% točk;

−
−
−
−

Izredni
-

Pot pomorščakov 4, 6320 Portorož-Portorose
Tel.: (05) 676-71-50, 676-71-60, 676-72-53, 676-71-00
Informativno mesto: Pot pomorščakov 4, predavalnica amfiteater.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
METEOROLOGIJA Z GEOFIZIKO

Fakulteta izvaja univerzitetna študijska programa Tehnologija prometa
in Transportna logistika ter visokošolske strokovne študijske programe
prve stopnje Prometna tehnologija in transportna logistika, Navtika in
Ladijsko strojništvo.

Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji

Visokošolski strokovni študijski programi so oblikovani v skladu z
Bolonjsko deklaracijo in z Zakonom o spremembah in dopolnitvah
zakona o visokem šolstvu iz leta 2004.

V univerzitetni študijski program Meteorologija z geofiziko se lahko
vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz maturitetnega predmeta matematika, če je
kandidat ta predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz
kateregakoli maturitetnega predmeta; izbrani predmet ne sme biti
predmet, ki ga je že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
TEHNOLOGIJA PROMETA
Trajanje študija
Univerzitetni študijski program traja 4 leta in obsega 240 kreditnih točk
po ECTS.
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Vpisni pogoji

Smeri študija

V univerzitetni študijski program Tehnologija prometa se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani
predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri
poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

Študijski program ima smeri: Tehnologija pomorskega prometa,
Tehnologija cestnega prometa, Tehnologija železniškega prometa,
Tehnologija zračnega prometa, Tehnologija poštnega prometa,
Tehnologija kontrole zračnega prometa, Transportna logistika.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Tehnologija prometa se
lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem
srednješolskem programu, poklicno maturo ali maturo.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60% točk,
40% točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu,
poklicni maturi oziroma maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

40% točk,
40% točk,
20% točk.

Redni in izredni študij
Redni študij visokošolskega strokovnega študijskega programa prve
stopnje Prometna tehnologija in transportna logistika se bo izvajal na
sedežu fakultete; izredni študij visokošolskega strokovnega študijskega
programa prve stopnje Prometna tehnologija in transportna logistika pa
bo organiziran na sedežu fakultete, v Ljubljani in Celju pa, če bo
vpisanih vsaj 20 kandidatov.

Redni in izredni študij
Univerzitetni redni in izredni študij tehnologije prometa se bo izvajal na
sedežu fakultete.
Vpisna mesta
Tehnologija prometa – univerzitetni program

Redni
80

Izredni
20

Vpisna mesta
Redni

Izredni

180

50

Prometna tehnologija in transportna logistika –
visokošolski strokovni program

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
TRANSPORTNA LOGISTIKA

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE
STOPNJE NAVTIKA

Trajanje študija
Univerzitetni študijski program traja 4 leta in obsega 240 kreditnih točk
po ECTS.

Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

Vpisni pogoji

Smeri študija

V univerzitetni študijski program Transportna logistika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani
predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri
poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

Študijski program nima smeri.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Navtika se lahko vpiše, kdor
je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem
programu, poklicno maturo ali maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu,
poklicni maturi oziroma maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60% točk,
40% točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

60% točk,
40% točk.

Redni in izredni študij

40% točk,
40% točk,
20% točk.

Visokošolski strokovni redni in izredni študij navtike se bo izvajal na
sedežu fakultete.
Vpisna mesta

Redni in izredni študij
Univerzitetni redni in izredni študij transportne logistike se bo izvajal
na sedežu fakultete.

Navtika – visokošolski strokovni program

Vpisna mesta
Transportna logistika – univerzitetni program

60% točk,
40% točk.

Redni
40

Redni
50

Izredni
20

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE
STOPNJE LADIJSKO STROJNIŠTVO

Izredni
10

Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Smeri študija

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE
STOPNJE
PROMETNA TEHNOLOGIJA IN TRANSPORTNA
LOGISTIKA

Študijski program nima smeri.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Ladijsko strojništvo se
lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem
srednješolskem programu, poklicno maturo ali maturo.

Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
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Vključevanje programa v kreditni sistem študija

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu,
poklicni maturi oziroma maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

Vsi predmeti so kreditno ovrednoteni. Celotni študij je ovrednoten z
270 kreditnimi točkami po ECTS.

60% točk,
40% točk.

Smeri študija

Redni in izredni študij

Univerzitetni študijski program Računalništvo in informatika ima tri
smeri: Računalniški sistemi, Programska oprema in Informatika.

Visokošolski strokovni redni in izredni študij ladijskega strojništva se
bo izvajal na sedežu fakultete.

Vpisni pogoji

Vpisna mesta
Ladijsko strojništvo – visokošolski strokovni
program

Redni

Izredni

50

20

V univerzitetni študijski program Računalništvo in informatika se lahko
vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov: računalništvo,
matematika ali fizika; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je
kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
NEPRENOVLJENIH PROGRAMOV
VPIS V 3. LETNIK
Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2008/2009 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za pomorstvo in promet najkasneje do 8. marca 2008.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

Nadaljevanje rednega in izrednega študija za pridobitev univerzitetne in
visokošolske strokovne izobrazbe je možno v skladu z merili za prehode.
Podrobnejše informacije za nadaljevanje študija dobijo kandidati na fakulteti.

kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

Vpisna mesta
Tehnologija prometa UN (3. letnik)
Transportna logistika UN (3. letnik)
Tehnologija prometa VS (3. letnik)
Pomorstvo – navtika VS (3. letnik)
Pomorstvo – ladijsko strojništvo VS (3. letnik)

Redni
15
15
20
10
10

Izredni
15
15
20
15
15

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

Izredni študij visokošolskega strokovnega programa Tehnologija prometa bo
organiziran na sedežu fakultete, v Ljubljani in v Celju pa, če bo vpisanih vsaj 20
kandidatov. Vsi drugi programi izrednega študija se bodo izvajali na sedežu
fakultete.

Računalništvo in informatika – univerzitetni
program

VPIS V 4. LETNIK

Redni

Izredni

180

-

VPIS V 3. LETNIK - NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE

Za vpis v 4. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2008/2009 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za pomorstvo in promet najkasneje do 8. marca 2008.

Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2008/2009 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za računalništvo in informatiko najkasneje do 8. marca 2008.

Nadaljevanje rednega in izrednega študija za pridobitev univerzitetne izobrazbe
je možno v skladu z merili za prehode. Podrobnejše informacije za nadaljevanje
študija dobijo kandidati na fakulteti.

Študentje, ki so končali izobraževanje za pridobitev višje izobrazbe računalništva
in informatike in dobili naslov inženir računalništva, lahko nadaljujejo študij v 3.
letniku univerzitetnega programa, če pred vpisom opravijo diferencialne izpite iz
predmetov: Programiranje II., Preklopne strukture in sistemi, Angleški jezik,
Linearna algebra, Arhitektura računalniških sistemov II, Algoritmi in
podatkovne strukture II ter Računalniške tehnologije.

Vpisna mesta
Redni
20
10

20% točk,
40% točk,
40% točk.

Vpisna mesta

Redni študij se bo izvajal na sedežu fakultete.

Tehnologija prometa UN (4. letnik)
Transportna logistika UN (4. letnik)

60% točk,
40% točk;

Izredni
20
10

Diplomanti visokošolskega strokovnega študija Računalništvo in informatika se
lahko vpišejo v 3. letnik univerzitetnega programa Računalništvo in informatika,
če so končali srednjo šolo z maturo ali če so zaključili visokošolski strokovni
študij s povprečno oceno najmanj 8. Pred vpisom morajo opraviti izpite iz
naslednjih manjkajočih predmetov prvega letnika univerzitetnega študija: Fizika,
Računalniške tehnologije, Preklopne strukture in sistemi (razen smeri
Računalniški sistemi), med samim študijem pa še izpite iz manjkajočih
predmetov drugega letnika: Analiza II, Linearna algebra, Numerična matematika
(razen smeri Programska oprema, kjer zadostuje seminarska naloga), Osnove
teorije informacij.

Redni in izredni študij se bo izvajal na sedežu fakultete. V Ljubljani se bosta
programa izvajala le, če bo vpisanih vsaj 20 kandidatov.

FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN
INFORMATIKO
Tržaška 25, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 476-84-11
Informativni mesti: Tržaška 25, predavalnica v pritličju (mestna
avtobusa št. 1 in 6), v petek, 15. 2. 2008, ob
11.00 in 14.00, v soboto, 16. 2. 2008 ob 10.00;
za dislocirano enoto Sežana: Poslovno–
inovacijski center, Kraška ulica 2, predavalnica
v 1. nadstropju, v petek, 15. 2. 2008, ob 10.00 in
15.00, v soboto, 16. 2. 2008, ob 10.00.

Na podlagi izpitov, ki so jih opravili na visokošolskem strokovnem študiju, se
študentom priznajo nekatere obveznosti iz 3. in 4. letnika univerzitetnega študija.
Obseg priznanih obveznosti je odvisen od stopnje prekrivanja snovi pri sorodnih
predmetnih na visokošolskem strokovnem študiju in je podrobneje opredeljen s
sklepi študijske komisije.
Vpisna mesta
Računalništvo in informatika UN (3. letnik)

Fakulteta izvaja študijska programa za pridobitev univerzitetne in
visoke strokovne izobrazbe iz računalništva in informatike.

Redni
60

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA

Trajanje študija

Trajanje študija

Študij traja osem semestrov.

Študij traja 3 leta.
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Izredni
-

Vključevanje programa v kreditni sistem študija

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

Vsi predmeti so kreditno ovrednoteni. Celotni študij je ovrednoten z
225 kreditnimi točkami po ECTS.

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

Smeri študija
Visokošolski strokovni študijski program ima tri smeri: Logika in
sistemi, Programska oprema ter Informatika.

60% točk,
20% točk,
20% točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri matematiki v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

30% točk,
30% točk,
20% točk,
20% točk.

−
−
−
−

Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Računalništvo in
informatika se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli
štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali maturo.

Vpisna mesta

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

Računalništvo in matematika – univerzitetni
program

kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu,
poklicni maturi oziroma maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60% točk,
40% točk.

Redni

Izredni

60

-

FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO

Redni in izredni študij

Topniška 31, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 280-92-59
Informativno mesto: Topniška 31 (mestni avtobusi št. 7, 19, 20, 22).

V študijskem letu 2008/2009 bo organiziran visokošolski strokovni
študij v Ljubljani in v Sežani. V Sežani bo organiziran le, če se bo v
redni in izredni študij vpisalo vsaj 45 kandidatov.

Fakulteta izvaja

Vpisna mesta
Računalništvo in informatika – visokošolski
strokovni program
- Ljubljana
- Sežana

− splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri matematiki v 3. in 4. letniku

Redni

Izredni

135
60

45
30

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM SOCIALNO DELO
Trajanje študija
Študij traja 4 leta.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Socialno delo se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli štiriletnem
srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta
angleščina ali nemščina; če je kandidat navedeni predmet že
opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz maturitetnega predmeta
zgodovina,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN
INFORMATIKO
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN
FIZIKO
Informativni mesti: študentska pisarna FRI, Tržaška 25,
predavalnica v pritličju (mestna avtobusa št. 1 in
6) v petek, 15. 2. 2008 ob 11.00 in 14.00, v
soboto, 16. 2. 2008 ob 10.00,
študentska pisarna FMF, Jadranska 19,
predavalnica M-2 (mestna avtobusa št. 1 in 6) v
petek, 15. 2. 2008 ob 10.00 in 15.00, v soboto,
16. 2. 2008 ob 10.00.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60% točk,
40% točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
Fakulteti izvajata interdisciplinarni študijski program za pridobitev
univerzitetne izobrazbe iz računalništva in matematike.

− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
RAČUNALNIŠTVO IN MATEMATIKA

Vpisna mesta
Socialno delo – univerzitetni program

Trajanje študija
Študij traja osem semestrov. Celotni študij je ovrednoten z 270
kreditnimi točkami po ECTS.

30% točk,
30% točk,
40% točk.

Redni
120

Izredni
80

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
VPIS V 3. LETNIK UNIVERZITETNEGA PROGRAMA- IZREDNI ŠTUDIJ

Vpisni pogoji

Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2008/2009 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za socialno delo najkasneje do 8. marca 2008.

V univerzitetni interdisciplinarni študijski program Računalništvo in
matematika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov: matematika
ali računalništvo; če je kandidat ta predmet že opravil pri poklicni
maturi pa izpit iz kateregakoli maturitetnega predmeta; izbrani
predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri
poklicni maturi,
c) kdor je pred l. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

Vpisni pogoji
Vpišejo se lahko kandidati, ki so diplomirali na drugih družboslovnih ali
zdravstvenih visokošolskih strokovnih ali univerzitetnih programih, če
izpolnjujejo pogoje iz 6. točke Meril za prehode med študijskimi programi.
Diplomanti visokošolskih strokovnih programov, ki so se vpisali brez mature, se
lahko vključijo v 3. letnik univerzitetnega programa, če so visokošolski
strokovni študij končali s povprečno oceno najmanj 8,0. Kandidati morajo
opraviti diferencialne izpite iz petih predmetov 1. in 2. letnika.
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Vpisna mesta
Socialno delo UN (3. letnik)

Redni
-

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
STROJNIŠTVO

Izredni
20

Trajanje študija

VPIS V 4. LETNIK UNIVERZITETNEGA PROGRAMA - IZREDNI ŠTUDIJ

Študij traja 3 leta.

Za vpis v 4. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2008/2009 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za socialno delo najkasneje do 8. marca 2008.

Smeri študija
Študenti lahko v 2. letniku izberejo eno od smeri: Energetsko in
procesno strojništvo, Konstruiranje in vzdrževanje strojev, Proizvodno
strojništvo ter Letalstvo.

V 4. letnik univerzitetnega študija, ki bo potekal po diferencialnem programu za
diplomante visokošolskega strokovnega študija socialnega dela, se lahko vpišejo
diplomanti Visoke šole za socialno delo, ki izpolnjujejo pogoje po 6. točki Meril
za prehode med študijskimi programi.

Vpisni pogoji

Diplomanti visokošolskega strokovnega programa socialnega dela, ki so se
vpisali brez mature, se lahko vključijo v študijski program za pridobitev
univerzitetne izobrazbe, če so visokošolski študij končali s povprečno oceno
najmanj 8,0.

V visokošolski strokovni študijski program Strojništvo se lahko vpiše,
kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem
programu, poklicno maturo ali maturo.

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na doseženo oceno štirih
letnikov predhodnega izobraževanja.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu,
poklicni maturi oziroma maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

Vpisna mesta
Socialno delo UN (4. letnik)

Redni
-

Izredni
100

60% točk,
40% točk.

Redni in izredni študij

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

V študijskem letu 2008/2009 bo organiziran redni visokošolski
strokovni študij v Ljubljani in v občasnih organizacijskih enotah Novo
mesto in Portorož. V Novem mestu in Portorožu bo organiziran le, če
bo v 1. letnik vpisanih vsaj 30 študentov.

Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 477-12-00
Informativno mesto: Aškerčeva 6, predavalnica 8 v petem nadstropju
(mestni avtobusi št. 1, 6, 9).

Fakulteta bo organizirala izredni visokošolski strokovni študij v
Ljubljani, v Novi Gorici in Celju pa, če se bo v 1. letnik vpisalo vsaj 30
študentov.

Fakulteta izvaja univerzitetni študijski program prve stopnje Strojništvo
in visokošolski strokovni študijski program Strojništvo.

Vpisna mesta

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
STROJNIŠTVO

Strojništvo – visokošolski strokovni program
- Ljubljana
- Novo mesto
- Portorož
- Nova Gorica
- Celje

Trajanje študija
Študij traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Smeri študija
Študijski program prve stopnje nima smeri. Program omogoča vpis na
drugo stopnjo, med drugim tudi za naslednje smeri: Razvoj novih
izdelkov, Proizvodni inženiring, Energetika in okolje, Procesno
strojništvo, Nove tehnologije in materiali, Mehatronika in Prometna
varnost.

Izredni

420
60
60
-

60
40
40

VPIS V 3. LETNIK - NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2008/2009 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za strojništvo najkasneje do 8. marca 2008.

Vpisni pogoji

Nadaljevanje rednega ali izrednega študija za pridobitev univerzitetne in visoke
strokovne izobrazbe je možno skladno z merili za prehode.

V univerzitetni študijski program Strojništvo se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov: mehanika,
fizika, matematika, računalništvo, elektrotehnika ali tuj jezik; izbrani
predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri
poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

Natančnejše informacije za nadaljevanje študija dobijo kandidati na fakulteti.
Vpisna mesta
Strojništvo UN (3. letnik)
Strojništvo VS – Ljubljana (3. letnik)

Redni
30
30

Izredni
-

FAKULTETA ZA ŠPORT

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

Gortanova 22, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 520-77-00
Informativno mesto: Gortanova 22, Kodeljevo (mestni avtobus št. 5).

60% točk,
40% točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

Fakulteta izvaja univerzitetni študijski program Športna vzgoja in
visokošolski strokovni študijski program Športno treniranje.

40% točk,
40% točk,
20% točk.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
ŠPORTNA VZGOJA

Vpisna mesta
Strojništvo – univerzitetni program

Redni

Redni
300

Trajanje študija

Izredni
-

Študij traja 4 leta.
29

Smeri študija

Vpisni pogoji

Študijski program ima tri smeri: Športno treniranje, Športna rekreacija
in Specialna športna vzgoja. Za smeri se študenti odločijo po končanem
drugem letniku študija.

V visokošolski strokovni študijski program Športno treniranje se lahko
vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem
srednješolskem programu, poklicno maturo ali maturo.
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus motoričnih sposobnosti.

Vpisni pogoji

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

V univerzitetni študijski program Športna vzgoja se lahko vpiše, kdor je
opravil maturo ali je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni
srednješolski program.

kandidati izbrani glede na:
− uspeh pri preizkusu motoričnih sposobnosti
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu,
poklicni maturi oziroma maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

Vsi kandidati morajo opraviti preizkus motoričnih sposobnosti.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− uspeh pri preizkusu motoričnih sposobnosti
− splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

40% točk,
40% točk,
20% točk.

Dokumenti
40% točk,
45% točk,
15% točk.

Vsi kandidati morajo na Fakulteto za šport najkasneje do 2. junija
2008 poslati:
Dokumentacijo, ki izkazuje:
− kandidatovo preteklo in aktualno športno anamnezo in/ali
− športne tekmovalne dosežke (s potrdilom o kategorizaciji, ki ga
lahko izda izključno Olimpijski komite Slovenije (OKS-ZŠZ)),
− potrdilo o morebitni usposobljenosti s področja športa (trener).

Dokumenti
Vsi kandidati morajo predložiti zdravniško potrdilo z osebno
zdravstveno anamnezo, iz katere so razvidni podatki o težjih poškodbah
in boleznih, zmožnostih večjih psihofizičnih obremenitev. Zdravniško
potrdilo, ki mora biti izdano po 1. maju 2008, lahko izda družinski splošni zdravnik. Če ta meni, da je potrebno tudi mnenje zdravnika
specialista, mora biti priloženo tudi to. Kandidati morajo navedeno
zdravstveno dokumentacijo poslati na Fakulteto za šport najkasneje do
2. junija 2008.

Zdravniško potrdilo z osebno zdravstveno anamnezo, s podatki o:
− težjih poškodbah in boleznih,
− zmožnostih večjih psihofizičnih obremenitev.
Zdravniško potrdilo, ki mora biti izdano po 1. maju 2008, lahko izda
družinski - splošni zdravnik. Če ta meni, da je potrebno tudi mnenje
zdravnika specialista, mora biti priloženo tudi to.

Preizkus motoričnih sposobnosti
Prijavljeni kandidati bodo v roku, določenem v splošnem delu Razpisa
za vpis, pisno obveščeni o vseh podrobnostih in datumih v zvezi z
vpisnim postopkom, dostavo zdravniške dokumentacije in preizkusom
motoričnih sposobnosti. Preizkus motoričnih sposobnosti bo v prvem
prijavnem roku 30. junija in 1. julija 2008.

Preizkus motoričnih sposobnosti
Prijavljeni kandidati bodo v roku, določenem v splošnem delu Razpisa
za vpis, pisno obveščeni o vseh podrobnostih in datumih v zvezi z
vpisnim postopkom, dostavo zdravniške dokumentacije in preizkusom
motoričnih sposobnosti. Preizkus motoričnih sposobnosti bo 30. junija
in 1. julija 2008.

V drugem prijavnem roku se preizkus motoričnih sposobnosti ne
bo izvajal.
Opravljeni preizkus motoričnih sposobnosti velja samo za tekoče leto.

V drugem prijavnem roku se preizkus motoričnih sposobnosti ne
bo izvajal.

Vpisna mesta

Opravljeni preizkus motoričnih sposobnosti velja samo za tekoče leto.

Športna vzgoja – univerzitetni program

Redni
160

Izredni
50

Vpisna mesta
Športno treniranje – visokošolski strokovni program

Redni
-

Izredni
100

VPIS V 3. LETNIK - NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2008/2009 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za šport najkasneje do 8. marca 2008.

FAKULTETA ZA UPRAVO
Gosarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 580-55-00
Informativno mesto: Gosarjeva ulica 5 (mestni avtobusi št. 6, 8 in
20).

Za vpis v 3. letnik univerzitetnega študijskega programa Športna vzgoja se lahko
prijavijo diplomanti visokošolskega strokovnega študija Športno treniranje, ki so
opravili maturo ali zaključili visokošolski študij s povprečno oceno najmanj 8.
Opraviti morajo manjkajoče izpite iz predmetnika 1. in 2. letnika univerzitetnega
študija Športna vzgoja.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
UPRAVA

Prijavijo se lahko tudi diplomanti višješolskega študija, ki so pridobili naziv
predmetni učitelj telesne vzgoje, opraviti pa morajo predpisane diferencialne
izpite in manjkajoče izpite iz predmetnika 1. in 2. letnika univerzitetnega študija
Športna vzgoja.

Trajanje študija
Študij traja 3 leta.

Vpisna mesta
Športna vzgoja UN (3. letnik)

Redni
-

Vpisni pogoji

Izredni
30

V univerzitetni študijski program Uprava se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov: zgodovina,
psihologija, filozofija, sociologija ali ekonomija; izbrani predmet ne
sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
ŠPORTNO TRENIRANJE
Trajanje študija
Študij traja 3 leta.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
Smer študija

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

Študijski program ima le eno smer Športno treniranje. Ob vpisu v 1.
letnik si študent izbere en izbirni predmet (športno panogo).

− splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

30

60% točk,
40% točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:

VPIS V 2. LETNIK - NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE

− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40% točk,
40% točk,
20% točk.

Za vpis v 2. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2008/2009 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za upravo najkasneje do 8. marca 2008.

Redni in izredni študij

Fakulteta bo organizirala neposreden vpis v 2. letnik za diplomanta
višješolskih študijskih programov Poslovni sekretar in Komercialist ter
diplomante drugih višješolskih programov, sprejetih pred 1. 1. 1994. Če
bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na
študijske rezultate višješolskega študijskega programa.

Fakulteta organizira redni in izredni študij na sedežu fakultete v
Ljubljani. Organizirane oblike študija bodo pri nekaterih predmetih
potekale ob informacijski podpori.
Vpisna mesta
Uprava – univerzitetni program

Redni
240

Vpisna mesta

Izredni
100

Uprava VS - Ljubljana (2. letnik)
Uprava VS - študijski centri (2. letnik)

Redni
20
-

Izredni
20
20

VPIS V 4. LETNIK - NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
VPIS V 3. LETNIK - NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE

Za vpis v 4. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2008/2009 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za upravo najkasneje do 8. marca 2008.

Za vpis v 3. letnik visokošolskega strokovnega programa Javna uprava
kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2008/2009
vzporedni študij, za diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih
prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za upravo najkasneje do
marca 2008.

Fakulteta bo organizirala neposreden vpis v 4. letnik. V univerzitetni program
Uprava se lahko vpišejo diplomanti visokošolskega strokovnega programa Javna
uprava, ki izpolnjujejo splošne pogoje za vpis v univerzitetni program ali so
zaključili študij po programu za pridobitev visoke strokovne izobrazbe s
povprečno oceno najmanj 8. Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa bodo kandidati
izbrani glede na študijske rezultate visokošolskega strokovnega študijskega
programa.

Fakulteta bo organizirala neposreden vpis v 3. letnik za diplomante višjih šol
(Višje upravne šole, višješolskega programa Visoke upravne šole, Višje pravne
šole in Višje šole za notranje zadeve) po študijskih programih pred 1. 1. 1994.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na študijske
rezultate višješolskega študijskega programa.

Vpisna mesta
Uprava UN – Ljubljana (4. letnik)

Redni
-

Vpisna mesta

Izredni
50

Uprava VS (3. letnik)

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE
STOPNJE UPRAVA

Redni
-

Izredni
40

FILOZOFSKA FAKULTETA
Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 241-10-00
Informativna mesta: Aškerčeva 2, po razporedu v avli,
Aškerčeva 1, Češki jezik in književnost, Poljski
jezik in književnost, Slovaški jezik in
književnost,
Zavetiška 5 - Oddelek za arheologijo ter
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo.

Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Smeri študija
Javna uprava
Poslovna uprava.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Uprava se lahko vpiše kdor
je opravil zaključni izpit v katerem koli srednješolskem programu,
poklicno maturo ali maturo.

Razpisani študijski programi
Filozofska fakulteta razpisuje triinštirideset univerzitetnih študijskih
programov, od tega 7 programov prve stopnje, prenovljenih v skladu z
določili Bolonjske deklaracije. Programi s predvidenim številom
vpisnih mest so navedeni v razpredelnici. Označeno je tudi, kateri način
študija ni razpisan (-).

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu,
poklicni maturi ali maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60% točk,
40% točk.

Trajanje študija
Študij prenovljenih univerzitetnih študijskih programov prve stopnje
Bibliotekarstvo in informatika, Etnologija in kulturna antropologija,
Geografija, Germanistika, Medjezikovno posredovanje, Sociologija
kulture in Umetnostna zgodovina traja tri leta, študij drugih
univerzitetnih programov pa štiri leta.

Redni in izredni študij
Fakulteta organizira redni in izredni študij. Organizirane oblike študija
bodo pri nekaterih predmetih potekale ob informacijski podpori. Redni
študij se izvaja na sedežu fakultete v Ljubljani. Izredni študij bo
organiziran na sedežu fakultete v Ljubljani in posameznih študijskih
središčih, kjer bo vpisanih najmanj 30 kandidatov.
Študijska središča:
− Ljudska univerza Krško, Dalmatinova 8, Krško,
− Andragoški zavod Maribor, Ljudska univerza, Maistrova 5, Maribor,
− Ljudska univerza Murska Sobota, Slomškova 33, Murska Sobota,
− Ljudska univerza Radovljica, Kranjska cesta 4, Radovljica,
− Ljudska univerza Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 3, Ravne na
Koroškem,
− UPI, Ljudska univerza Žalec, Ivanke Uranjekove 6, Žalec,
− Ljudska univerza Sežana, Bazoviška 9, Sežana,
− Ljudska univerza Škofja Loka, Podlubnik 1 a, Škofja Loka.

Enopredmetni in dvopredmetni študij
Nekatere študijske programe je mogoče vpisati in študirati samostojno
(enopredmetno), nekatere pa dvopredmetno. To pomeni, da kandidat
izmed razpisanih dvopredmetnih študijskih programov izbere poljubna
dva, ki skupaj tvorita celoto. Kandidati, ki se prijavljajo za
dvopredmetni študij, morajo v prijavi navesti oba izbrana študijska
programa kot eno željo.
Povezave z drugimi fakultetami
Vpisati je mogoče tudi dvopredmetni študijski program Filozofske
fakultete in razpisani dvopredmetni študijski program Teologija
Teološke fakultete.

Vpisna mesta
Uprava – visokošolski strokovni program
- Ljubljana
- študijska središča

se
za
za
8.

Redni

Izredni

235
-

100
150

Pedagoški in nepedagoški programi
Programi se delijo na pedagoške in nepedagoške.
Kandidati se za pedagoški oziroma nepedagoški študij odločajo ob
vpisu.
31

Vpisna mesta

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

Univerzitetni enopredmetni študijski programi prve stopnje

60

-

20

-

v študijske programe Filozofske fakultete sprejeti kandidati:
a) ki bodo uvrščeni na izbran enopredmetni program,
b) ki bodo uvrščeni na dva izbrana študijska programa od katerekoli
dvopredmetne povezave programov s tem, da bo upoštevan vrstni
red zapisanih želja.

50

-

25

-

Izredni študij

50
60

.
-

20
20

-

Kandidati, ki želijo študirati izredno, morajo to v prijavi izrecno
zapisati.
Študenti oziroma delovne organizacije ob vpisu plačajo prispevek za en
letnik študija.

40

-

20

-

Menjava enega od dveh dvopredmetnih programov

20

-

5

-

20

-

5

-

Študenti, ki so vpisani na Filozofsko fakulteto in želijo menjati samo
enega od dveh dvopredmetnih študijskih programov, pošljejo prijavo
oziroma posebno prošnjo na Filozofsko fakulteto do 31. 7. 2008.

30
30

-

5

-

Redni
Enopr. Dvopr.
1,
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Bibliotekarstvo in
informatika
Etnologija in kulturna
antropologija
Geografija
Germanistika
Medjezikovno
posredovanje
- usmeritev slovenščinaangleščina-nemščina
- usmeritev slovenščinaangleščina-francoščina
- usmeritev slovenščinaangleščina-italijanščina
Sociologija kulture
Umetnostna zgodovina

Izredni
Enopr. Dvopr.

Dodatne informacije
Vse informacije v zvezi z vpisom dobijo kandidati na fakulteti v
Referatu za študentske zadeve (telefon: 425-70-28, 241-10-40).

Drugi univerzitetni študijski programi
Redni
Enopr. Dvopr.
1,
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26
27.

28.

Angleški jezik in
književnost
Arheologija
Češki jezik in
književnost
Filozofija
Francoski jezik in
književnost
Geografija
Grški jezik in
književnost
Hrvaški, srbski in
makedonski jezik in
književnosti
Italijanski jezik in
književnost
Latinski jezik in
književnost
Muzikologija
Nemški jezik in
književnost
Pedagogika
- Andragogika
- Pedagogika
Poljski jezik in
književnost
Primerjalna književnost
in literarna teorija
Primerjalno jezikoslovje
Primerjalno slovansko
jezikoslovje
Psihologija
Ruski jezik in
književnost
Slovaški jezik in
književnost
Slovenski jezik in
književnost
Sociologija
Sociologija kulture
Splošno jezikoslovje
Španski jezik in
književnost
Umetnostna zgodovina
Vzhodnoazijske študije
- Japonologija
- Sinologija
Zgodovina

Izredni
Enopr. Dvopr.

50

70

-

-
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-

5

-

-

30

-

10

35

70

15

30

-

70

-

30

-

50

-

20

-

20

-

5

-

60

-

20

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
ANGLEŠKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST
Študijski program je mogoče študirati kot samostojni (enopredmetni) ali
dvopredmetni študij.
Možno je izbirati med pedagoškim in nepedagoškim študijem.
Vpisni pogoji
V študijski program Angleški jezik in književnost se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
−
−
−
−
−

kandidati iz točke a) izbrani glede na:
splošni uspeh pri maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz angleškega jezika v 3. letniku
uspeh iz angleškega jezika v 4. letniku
uspeh pri maturi iz angleškega jezika

40% točk,
10% točk,
15% točk,
15% točk,
20% točk;

kandidati iz točke b) bodo izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz angleškega jezika v 3. letniku
uspeh iz angleškega jezika v 4. letniku
uspeh iz angleškega jezika pri zaključnem izpitu

20% točk,
10% točk,
20% točk,
20% točk,
30% točk.

-

50

-

20

-

30

-

5

20

10

5

3

-

45

-

-

30
30

40

15
15

20

-

30

-

10

20

50

5

5

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM ARHEOLOGIJA

-

40

-

5

-

30

-

5

Arheologijo je mogoče študirati
(enopredmetni) in nepedagoški študij.

55

-

80

-

-

40

-

20

-

30

-

10

60

60

10

26

5

40
60
40

-

10
10
5

-

50

-

25

-

20

-

-

30

50
50
70

-

5
5
40

−
−
−
−
−

izključno

kot

samostojni

Vpisni pogoji
V študijski program Arheologija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri enem od maturitetnih izbirnih

predmetov: geografija, zgodovina, latinski jezik,
drugi tuji jezik

60% točk,
30% točk,
10% točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
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60% točk,
40% točk.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
BIBLIOTEKARSTVO IN INFORMATIKA

Enopredmetni študij je samo nepedagoški, pri dvopredmetnem pa je
mogoče izbirati med pedagoškim in nepedagoškim.

Bibliotekarstvo in informatiko je mogoče študirati izključno kot
samostojni (enopredmetni) in nepedagoški študij.

Vpisni pogoji
V študijski program Filozofija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Bibliotekarstvo in informatika se
lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov: zgodovina,
psihologija, filozofija, sociologija, ekonomija; izbrani predmet ne
sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60% točk,
40% točk;

kandidati iz točke b) bodo izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40% točk,
40% točk,
20% točk.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri enem od maturitetnih izbirnih

predmetov: zgodovina, sociologija, filozofija,
psihologija, latinski jezik, drugi tuji jezik,
naravoslovni predmet (fizika, kemija, biologija)

Ta študijski program je mogoče vpisati le dvopredmetno.
Študij je lahko pedagoški ali nepedagoški.
Vpisni pogoji
V študijski program Francoski jezik in književnost se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

Vpisni pogoji
V študijski program Češki jezik in književnost se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

Za uspešno vključitev v program študija francoskega jezika in
književnosti se priporoča predznanje v obsegu 360 ur gimnazijskega
pouka francoskega jezika.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:

kandidati z točke b) pa glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60% točk,
40% točk.

40% točk,
40% točk,
20% točk.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
FRANCOSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST

Češki jezik in književnost je mogoče študirati le kot dvopredmetni
študij. Študij je nepedagoški.

60% točk,
20% točk,
20% točk;

20% točk;

kandidati iz točke b) pa glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz filozofije v 3. ali 4. letniku srednje šole

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
ČEŠKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST

− splošni uspeh pri maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz tujega jezika pri maturi

60% točk,
20% točk,

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a), ki so imeli na maturi francoski jezik, izbrani glede
na:
− splošni uspeh pri maturi
40% točk,
− uspeh iz francoskega jezika v 3. in 4. letniku
20% točk,
− uspeh iz francoskega jezika pri maturi
30% točk,
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
10% točk;

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
ETNOLOGIJA IN KULTURNA ANTROPOLOGIJA

kandidati iz točke a), ki na maturi niso imeli francoskega jezika, bodo
izbrani glede na:
− splošni uspeh pri maturi
40% točk,
− uspeh iz slovenščine in tujega jezika,
ki ni francoščina, v 3. in 4. letniku
20% točk,
− uspeh iz francoskega jezika v 3. in 4. letniku
20% točk,
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
20% točk;

Etnologijo in kulturno antropologijo je mogoče študirati kot samostojni
(enopredmetni) študij.
Možen je izključno nepedagoški študij.
Vpisni pogoji
V študijski program Etnologija in kulturna antropologija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani
predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri
poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

−
−
−
−

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a), b) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri maturi, poklicni maturi
oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

Geografijo je mogoče študirati kot dvopredmetni študij, ki je izključno
pedagoški.

kandidati iz točke b) bodo izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz francoskega jezika v 3. in 4. letniku
uspeh iz francoskega jezika pri zaključnem izpitu

20% točk,
20% točk,
30% točk,
30% točk.

UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
GEOGRAFIJA

60% točk,
40% točk.

Vpisni pogoji
V študijski program Geografija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM FILOZOFIJA
Filozofijo je mogoče študirati kot samostojni (enopredmetni) ali
dvopredmetni študij.
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Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri enem od maturitetnih izbirnih
predmetov: geografija, zgodovina, drugi tuji jezik,
fizika, biologija, kemija, ekonomija, sociologija
kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60% točk,
30% točk,
10% točk;

−
−
−
−
−

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz nemškega jezika v 3. letniku
uspeh iz nemškega jezika v 4. letniku
uspeh iz maturitetnega predmeta

40% točk,
10% točk,
15% točk,
15% točk,
20% točk;

kandidati iz točke c) bodo izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz nemškega jezika v 3. letniku
uspeh iz nemškega jezika v 4. letniku
uspeh iz nemškega jezika pri zaključnem izpitu

20% točk,
10% točk,
20% točk,
20% točk,
30% točk.

−
−
−
−
−

60% točk,
40% točk.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
GEOGRAFIJA

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
GRŠKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST

Geografijo je mogoče študirati izključno kot samostojni (enopredmetni)
nepedagoški študij.

Grški jezik je izključno dvopredmetni in pedagoški študij.
Vpisni pogoji

Vpisni pogoji

V študijski program Grški jezik in književnost se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

V študijski program Geografija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz maturitetnega predmeta geografija; izbrani
predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri
poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz grškega ali latinskega jezika

ali modernega tujega jezika pri maturi

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

ocena iz geografije v 4. letniku,
če jo kandidat ni opravljal na maturi

50% točk,
30% točk,

− splošni uspeh pri zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

20% točk;

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
HRVAŠKI, SRBSKI IN MAKEDONSKI JEZIK IN
KNJIŽEVNOSTI

50% točk,
30% točk,
20% točk;

Hrvaški, srbski in makedonski jezik in književnosti je mogoče študirati
izključno dvopredmetno.
Študij je lahko pedagoški ali nepedagoški.

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu geografija

ko se je predmet predaval

50% točk,
30% točk,

V študijski program Hrvaški, srbski in makedonski jezik in književnosti
se lahko vpiše, kdor je opravil maturo ali je pred 1. 6. 1995 končal
katerikoli štiriletni srednješolski program.

20% točk.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
GERMANISTIKA
Študijski program je mogoče študirati izključno kot samostojni
(enopredmetni) nepedagoški študij.

60% točk,
40% točk.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
ITALIJANSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST

Vpisni pogoji

Ta študijski program je mogoče vpisati le dvopredmetno.
Študij je lahko pedagoški ali nepedagoški.

V študijski program Germanistika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz maturitetnega predmeta nemščina, če je
nemščino že opravil pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli
drugega tujega jezika; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je
kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

Vpisni pogoji
V študijski program Italijanski jezik in književnost se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.
Za uspešno vključitev v program študija italijanskega jezika in
književnosti se priporoča predznanje v obsegu 360 ur gimnazijskega
pouka italijanskega jezika.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz nemškega jezika v 3. letniku
− uspeh iz nemškega jezika v 4. letniku
− uspeh pri maturi iz nemškega jezika

60% točk,
40% točk.

Vpisni pogoji

kandidati iz točke c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz geografije v zadnjem letniku srednje šole,

20% točk;

kandidati iz točke b) bodo izbrani glede na:

kandidati iz točke a) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz geografije na maturi oziroma

60% točk,
20% točk,

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a), ki so imeli na maturi italijanski jezik, izbrani
glede na:
− splošni uspeh pri maturi
40% točk,
− uspeh iz italijanskega jezika v 3. in 4. letniku
20% točk,
− uspeh iz italijanskega jezika pri maturi
30% točk,
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
10% točk;

40% točk,
10% točk,
15% točk,
15% točk,
20% točk;
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Opomba: tuji jezik 1 je prvi tuji jezik izbrane usmeritve (angleščina),
tuji jezik 2 je drugi tuji jezik izbrane usmeritve (nemščina ali
francoščina ali italijanščina).

kandidati iz točke a), ki na maturi niso imeli italijanskega jezika, bodo
izbrani glede na:
− splošni uspeh pri maturi
40% točk,
− uspeh iz slovenščine in tujega jezika
ki ni italijanščina, v 3. in 4. letniku
20% točk,
− uspeh iz italijanskega jezika v 3. in 4. letniku
20% točk,
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
20% točk;
kandidati iz točke b) bodo izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz italijanskega jezika v 3. in 4. letniku
− uspeh iz italijanskega jezika pri zaključnem izpitu

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM MUZIKOLOGIJA
Muzikologijo je mogoče študirati samostojno (enopredmetno) ali
dvopredmetno. Možen je izključno nepedagoški študij.

20% točk,
20% točk,
30% točk,
30% točk.

Vpisni pogoji
V študijski program Muzikologija se lahko vpiše, kdor je opravil
maturo ali je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
LATINSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST

Vsi kandidati morajo opraviti preizkus posebnih glasbenih
sposobnosti.

Latinski jezik in književnost je izključno dvopredmetni in pedagoški
študij.

Preizkus glasbenih sposobnosti

Vpisni pogoji

Preizkus posebnih glasbenih sposobnosti bo v prvem prijavnem roku 9.
julija 2008.

V študijski program Latinski jezik in književnost se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku še
prosta mesta, bo preizkus posebnih glasbenih sposobnosti v drugem
prijavnem roku 12. septembra 2008.
Opravljeni preizkus velja samo za tekoče študijsko leto.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

kandidati iz točke a) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz latinskega ali grškega jezika pri maturi

60% točk,
20% točk,
20% točk;

kandidati iz izbrani glede na:
− splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri preizkusu posebnih glasbenih sposobnosti

kandidati iz točke b) bodo izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60% točk,
40% točk.

UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
NEMŠKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
MEDJEZIKOVNO POSREDOVANJE
Študij medjezikovno posredovanje
(enopredmetni) in nepedagoški.

je

izključno

40% točk,
20% točk,
40% točk.

Študijski program je mogoče študirati kot dvopredmetni študij.
Možno je izbirati med pedagoškim in nepedagoškim študijem.

samostojni

Vpisni pogoji

Usmeritve študija
Študij ima tri usmeritve: slovenščina-angleščina-nemščina, slovenščinaangleščina-francoščina, slovenščina-angleščina-italijanščina.
Kandidati morajo v prijavi navesti usmeritev študija.

V študijski program Nemški jezik in književnost se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

Vpisni pogoji

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

V univerzitetni študijski program Medjezikovno posredovanje se lahko
vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.
Za uspešno vključitev v študij se priporoča opravljena matura iz obeh
tujih jezikov oziroma končan štiriletni srednješolski program, ki je
obsegal 420 ur prvega tujega jezika ali 280 ur drugega tujega jezika.

kandidati iz točke a) izbrani glede na:
splošni uspeh pri maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturi iz tujega jezika 1
uspeh pri maturi iz tujega jezika 2
uspeh v 3. in 4. letniku iz tujega jezika 1
uspeh v 3. in 4. letniku iz tujega jezika 2
uspeh v 3. in 4. letniku iz slovenskega jezika

30% točk,
10% točk,
10% točk,
10% točk,
15% točk,
15% točk,
10% točk;

kandidati iz točke b) bodo izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh v 3. in 4. letniku iz tujega jezika 1
uspeh v 3. in 4. letniku iz tujega jezika 2
uspeh v 3. in 4. letniku iz slovenskega jezika

30% točk,
20% točk,
20% točk,
20% točk,
10% točk.

−
−
−
−
−

kandidati iz točke a) izbrani glede na:
splošni uspeh pri maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz nemškega jezika v 3. letniku
uspeh iz nemškega jezika v 4. letniku
uspeh pri maturi iz nemškega jezika

40% točk,
10% točk,
15% točk,
15% točk,
20% točk;

kandidati iz točke b) bodo izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz nemškega jezika v 3. letniku
uspeh iz nemškega jezika v 4. letniku
uspeh iz nemškega jezika pri zaključnem izpitu

20% točk,
10% točk,
20% točk,
20% točk,
30% točk.

−
−
−
−
−

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PEDAGOGIKA
Pedagogiko - smer Pedagogika je mogoče študirati kot samostojni
(enopredmetni) ali dvopredmetni študij, Pedagogiko - smer
Andragogika pa samo kot samostojni (enopredmetni) študij.
Študij obeh programov je pedagoški.
Vpisni pogoji
V študijski program Pedagogika se lahko vpiše, kdor je opravil maturo
ali je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
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Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRIMERJALNO SLOVANSKO JEZIKOSLOVJE
60% točk,
40% točk.

Primerjalno slovansko jezikoslovje je mogoče študirati le kot
dvopredmetni študij. Študij je izključno nepedagoški.
Vpisni pogoji

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
POLJSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST

V študijski program Primerjalno slovansko jezikoslovje se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

Poljski jezik in književnost je mogoče študirati le kot dvopredmetni
študij. Študij je nepedagoški.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
Vpisni pogoji

kandidati iz točke a) izbrani glede na:

V študijski program Poljski jezik in književnost se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

kandidati iz točke a) izbrani glede na:
60% točk,
20% točk,
20% točk;

kandidati z točke b) pa glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60% točk,
40% točk.

25% točk,
15% točk,
35% točk,
25% točk.

Psihologijo je mogoče študirati
(enopredmetni) in nepedagoški študij.

izključno

kot

samostojni

Vpisni pogoji
V študijski program Psihologija se lahko vpiše, kdor je opravil maturo
ali je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

Primerjalno književnost je mogoče študirati samostojno (enopredmetno)
ali dvopredmetno. Študij je izključno nepedagoški.

kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

Vpisni pogoji
V študijski program Primerjalna književnost in literarna teorija se lahko
vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

60% točk,
40% točk.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
RUSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST
Ruski jezik in književnost je mogoče študirati izključno dvopredmetno.
Študij je lahko pedagoški ali nepedagoški.
Za uspešno vključitev v program študija ruskega jezika in književnosti
se priporoča predznanje v obsegu 360 ur gimnazijskega pouka ruskega
jezika.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
60% točk,
20% točk,
20% točk;

Vpisni pogoji
V študijski program Ruski jezik in književnost se lahko vpiše, kdor je
opravil maturo ali je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni
srednješolski program.

kandidati iz točke b) bodo izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

kandidati iz točke b) bodo izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz slovenskega jezika pri zaključnem izpitu
uspeh iz slovenskega jezika v 3. in 4. letniku

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PSIHOLOGIJA

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRIMERJALNA KNJIŽEVNOST IN LITERARNA TEORIJA

− splošni uspeh pri maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz slovenskega jezika pri maturi

60% točk,
20% točk,
20% točk;

−
−
−
−

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
− splošni uspeh pri maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz tujega jezika pri maturi

− splošni uspeh pri maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz slovenskega jezika pri maturi

60% točk,
40% točk.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

UNIVERZITETNA ŠTUDIJSKA PROGRAMA
PRIMERJALNO JEZIKOSLOVJE IN SPLOŠNO
JEZIKOSLOVJE

60% točk,
40% točk.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
SLOVAŠKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST

Primerjalno jezikoslovje je mogoče študirati dvopredmetno, splošno
jezikoslovje pa samostojno (enopredmetno) ali dvopredmetno. Oba
študija sta nepedagoška. Enopredmetno splošno jezikoslovje se izvaja v
povezavi z nekaterimi matematičnimi predmeti.

Slovaški jezik in književnost je mogoče študirati le kot dvopredmetni
študij. Študij je izključno nepedagoški.
Vpisni pogoji

Vpisni pogoji

V študijski program Slovaški jezik in književnost se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

V študijska programa Primerjalno jezikoslovje in Splošno jezikoslovje
se lahko vpiše, kdor je opravil maturo ali je pred 1. 6. 1995 končal
katerikoli štiriletni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

kandidati iz točke a) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz tujega jezika pri maturi

60% točk,
40% točk.
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60% točk,
20% točk,
20% točk;

kandidati z točke b) pa glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
ŠPANSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST

60% točk,
40% točk.

Ta študijski program je mogoče vpisati le dvopredmetno.
Študij je lahko pedagoški ali nepedagoški.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
SLOVENSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST

Vpisni pogoji
V študijski program Španski jezik in književnost se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

Slovenski jezik in književnost je mogoče študirati kot samostojni
(enopredmetni) ali dvopredmetni študij.
Izbrati je mogoče med pedagoškim in nepedagoškim študijem.
Vpisni pogoji

Za uspešno vključitev v program študija španskega jezika in
književnosti se priporoča primerno predznanje španskega jezika.

V študijski program Slovenski jezik in književnost se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
splošni uspeh pri maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz španskega jezika pri maturi
uspeh iz španskega jezika v 3. letniku
uspeh iz španskega jezika v 4. letniku

−
−
−
−
−

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
−
−
−
−

kandidati iz točke a) izbrani glede na:
splošni uspeh pri maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz slovenskega jezika pri maturi
uspeh iz slovenskega jezika v 3. in 4. letniku

50% točk,
20% točk,
10% točk,
20% točk;

kandidati z točke b) pa glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz slovenskega jezika v 3. in 4. letniku
− uspeh iz slovenskega jezika pri zaključnem izpitu

25% točk,
15% točk,
25% točk,
35% točk.

40% točk,
10% točk,
30% točk,
10% točk,
10% točk;

kandidati iz točke b) bodo izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz španskega jezika v 3. in 4. letniku

60% točk,
30% točk,
10% točk.

UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
UMETNOSTNA ZGODOVINA

UNIVERZITETNA DVOPREDMETNA ŠTUDIJSKA
PROGRAMA
SOCIOLOGIJA IN SOCIOLOGIJA KULTURE

Umetnostno zgodovino je mogoče študirati kot dvopredmetni študij, ki
je izključno pedagoški.

Oba programa je mogoče študirati samo kot dvopredmetni študij.
Sociologije in sociologije kulture ni mogoče študirati skupaj v
dvopredmetni povezavi.
Študij sociologije kulture je samo nepedagoški, študij sociologije pa le
pedagoški.

V študijski program Umetnostna zgodovina se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

Vpisni pogoji

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

Vpisni pogoji

kandidati iz točke a) izbrani glede na:

V študijska programa Sociologija in Sociologija kulture se lahko vpiše,
kdor je opravil maturo ali je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni
srednješolski program.

− splošni uspeh pri maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri enem od maturitetnih predmetov:

umetnostna zgodovina,
geografija, zgodovina, drugi tuji jezik

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60% točk,
20% točk,
20% točk;

kandidati iz točke b) pa glede na:

60% točk,
40% točk.

− splošni uspeh pri zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz zgodovine, umetnostne zgodovine in

geografije v 3. ali 4. letniku srednje šole

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
SOCIOLOGIJA KULTURE

40% točk,
40% točk,
20% točk.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
UMETNOSTNA ZGODOVINA

Sociologijo kulture je mogoče študirati izključno kot samostojni
(enopredmetni) in nepedagoški študij.

Umetnostno zgodovino je mogoče študirati izključno kot samostojni
(enopredmetni) in nepedagoški študij.

Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Sociologija kulture se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov: zgodovina,
psihologija, filozofija, sociologija, ekonomija; izbrani predmet ne
sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

Vpisni pogoji
V študijski program Umetnostna zgodovina se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz maturitetnega predmeta umetnostna zgodovina;
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri
poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60% točk,
40% točk,

kandidati iz točke b) bodo izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40% točk,
40% točk,
20% točk.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri enem od maturitetnih predmetov:

umetnostna zgodovina,
zgodovina, geografija ali drugi tuji jezik
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60% točk,
20% točk,
20% točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

MEDICINSKA FAKULTETA

60% točk,
20% točk,

umetnostna zgodovina

20% točk;

Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 543-77-02
Informativno mesto: Korytkova 2, velika predavalnica.

40% točk,
40% točk,

Fakulteta organizira univerzitetni študij medicine in univerzitetni študij
dentalne medicine.

20% točk.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM MEDICINA
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DENTALNA MEDICINA

kandidati iz točke c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri enem od predmetov: zgodovina,

geografija ali filozofija pri zaključnem izpitu
oziroma v zadnjem letniku,
ko se je predmet predaval

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
VZHODNOAZIJSKE ŠTUDIJE

Trajanje študija

Študij je samo dvopredmetni in nepedagoški.

Študija trajata 6 let.

Smeri študija

Vpisni pogoji

Študijski program Vzhodnoazijske študije ima dve smeri: Sinologijo in
Japonologijo.

V univerzitetna študijska programa Medicina in Dentalna medicina se
lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

Kandidati morajo v prijavi navesti smer študija!
Vpisni pogoji
V študijski program Vzhodnoazijske študije se lahko vpiše, kdor je
opravil maturo ali je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni
srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

− splošni uspeh pri maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri posameznih predmetih mature:

60% točk,
40% točk.

matematika, tuji jezik in en naravoslovni predmet
(biologija, fizika ali kemija)

45% točk;

kandidati iz točke b) pa glede na:

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM ZGODOVINA

− splošni uspeh pri zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz matematike ali tujega jezika

Zgodovino je mogoče študirati kot samostojni (enopredmetni) ali
dvopredmetni študij.
Enopredmetni študij je izključno nepedagoški, pri dvopredmetnem pa je
mogoče izbirati med pedagoškim in nepedagoškim.

35% točk,
20% točk,

pri zaključnem izpitu ter uspeh iz enega
od naravoslovnih predmetov (fizike, kemije
ali biologije) pri zaključnem izpitu ali v zadnjem
letniku srednje šole, ko se je predmet predaval

Vpisni pogoji
V študijski program Zgodovina se lahko vpiše, kdor je opravil maturo
ali je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

45% točk.

Vpisna mesta

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

35% točk,
20% točk,

Medicina – univerzitetni program
Dentalna medicina – univerzitetni program

60% točk,
40% točk.

Redni
200
60

NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA
FAKULTETA

VPIS V 3. LETNIK - NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2008/2009 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Filozofsko
fakulteto najkasneje do 8. marca 2008.

Fakulteta ima naslednje oddelke: za kemijsko izobraževanje in
informatiko, za tekstilstvo, za materiale in metalurgijo, za
geotehnologijo in rudarstvo ter za geologijo.

Kandidati se lahko vpišejo v 3. letnik enopredmetnega neprenovljenega
pedagoškega študijskega programa Angleški jezik in književnost.
Vpisni pogoji
Vpišejo se lahko:
− diplomanti višješolskega študija iz angleškega jezika,
− študenti dvopredmetnih študijskih programov, ki so študij prekinili za dalj
časa in ga želijo končati po enopredmetnem programu ter so opravili vsaj dva
letnika študija.

ODDELEK ZA GEOLOGIJO
Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 470-45-00 n.c., (01) 470-46-07 referat za študentske zadeve
Spletna stran: www.ntf.uni-lj.si/og
Informativno mesto: Aškerčeva 12, predavalnica P-106 (mestna
avtobusa št. 1 in 6).

Vsi kandidati morajo do vpisa v 4. letnik opraviti diferencialne izpite iz 1. in 2.
letnika enopredmetnega programa.
Program se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 15 študentov. Če bo prijavljenih več
kandidatov, kot je razpisanih mest, bodo kandidati izbrani na podlagi študijskega
uspeha na predhodnem študiju.

Oddelek izvaja univerzitetni študijski program Geologija.

Vpisna mesta

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM GEOLOGIJA

Angleški jezik in književnost - enopredmetni UN (3.
letnik)

Redni

Izredni

-

40

Izredni
-

Trajanje študija
Študij traja 4 leta.
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Vpisni pogoji

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
RUDARSTVO IN GEOTEHNOLOGIJA

V univerzitetni študijski program Geologija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz maturitetnega predmeta matematika ali tuj jezik,
če je matematiko že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni program Rudarstvo in geotehnologija se lahko
vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem
srednješolskem programu, poklicno maturo ali maturo.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

60% točk,
40% točk;

kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu,
poklicni maturi ali maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40% točk,
40% točk,
20% točk.

Vpisna mesta

Vpisna mesta
Geologija – univerzitetni program

Redni
50

Rudarstvo in geotehnologija – visokošolski
strokovni program

Izredni
-

Redni

Izredni

30

-

VPIS V 3. LETNIK - NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2008/2009 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na
Naravoslovnotehniško fakulteto, Oddelek za geotehnologijo in rudarstvo
najkasneje do 8. marca 2008.

ODDELEK ZA GEOTEHNOLOGIJO IN
RUDARSTVO
Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 470-45-00 n.c., (01) 470-46-07 referat za študentske zadeve
Spletna stran : www.ntf.uni-lj.si
Informativno mesto: Aškerčeva 12, predavalnica P-112 (mestna
avtobusa št. 1 in 6).

Natančnejše informacije za nadaljevanje študija dobijo kandidati na fakulteti,
Oddelku za geotehnologijo in rudarstvo.
Vpisna mesta
Rudarstvo in geotehnologija UN (3. letnik)
Rudarstvo in geotehnologija VS (3. letnik)

Oddelek bo v študijskem letu 2008/09 izvajal: univerzitetni študijski
program prve stopnje Geotehnologija in rudarstvo in visokošolski
strokovni študijski program Rudarstvo in geotehnologija.

Redni
10
10

Izredni
-

ODDELEK ZA KEMIJSKO IZOBRAŽEVANJE IN
INFORMATIKO

Univerzitetni študijski program prve stopnje Geotehnologija in
rudarstvo je oblikovan na novo, v skladu z Bolonjsko deklaracijo in
Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu iz
leta 2004.

Glej tekst razpisa pri Pedagoški fakulteti Ljubljana.

ODDELEK ZA MATERIALE IN METALURGIJO

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
GEOTEHNOLOGIJA IN RUDARSTVO

Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 470-45-00 n.c., (01) 470-46-07 referat za študentske zadeve
Informativno mesto: Aškerčeva 12, predavalnica P-5 (mestna
avtobusa št. 1 in 6).

Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

Oddelek izvaja univerzitetni študijski program Metalurgija in materiali
in visokošolski strokovni študijski program Metalurške tehnologije.

Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Geotehnologija in rudarstvo se lahko
vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz maturitetnega predmeta matematika ali tuj jezik,
če je matematiko že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
METALURGIJA IN MATERIALI
Trajanje študija
Študij traja 4 leta.
Vpisni pogoji

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

V univerzitetni študijski program Metalurgija in materiali se lahko
vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani
predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri
poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60% točk,
40% točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40% točk,
40% točk,
20% točk;

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

Vpisna mesta
Geotehnologija in rudarstvo – univerzitetni program

60% točk,
40% točk.

Redni
35

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

Izredni
-

− splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
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60% točk,
40% točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:

Vpisni pogoji

− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40% točk,
40% točk,
20% točk;

V univerzitetna študijska programa Načrtovanje tekstilij in oblačil ter
Grafične in interaktivne komunikacije se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani
predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri
poklicni maturi,
c) kdor je pred 1.6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

Vpisna mesta
Metalurgija in materiali – univerzitetni program

Redni
70

Izredni
-

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
METALURŠKE TEHNOLOGIJE

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

Trajanje študija

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

Študij traja 3 leta.

− splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

Vpisni pogoji

kandidati iz točke b) izbrani glede na:

V visokošolski strokovni študijski program Metalurške tehnologije se
lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem
srednješolskem programu, poklicno maturo ali maturo.

− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

40% točk,
40% točk,
20% točk.

Vpisna mesta

kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu,
poklicni maturi oziroma maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
Redni

Izredni

75

30

Metalurške tehnologije – visokošolski strokovni
program

Redni

Izredni

55

-

55

30

Načrtovanje tekstilij in oblačil – univerzitetni
program
Grafične in interaktivne komunikacije –
univerzitetni program

60% točk,
40% točk.

Vpisna mesta

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
OBLIKOVANJE TEKSTILIJ IN OBLAČIL

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE

Trajanje študija

Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2008/2009 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na
Naravoslovnotehniško fakulteto, Oddelek za materiale in metalurgijo
najkasneje do 8. marca 2008.

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Oblikovanje tekstilij in oblačil se
lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani
predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri
poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

Diplomanti višješolskega študija metalurgije se lahko vpišejo v 3. letnik
visokošolskega strokovnega študija metalurške tehnologije skladno z merili za
prehode. Natančnejše informacije za nadaljevanje študija dobijo kandidati na
fakulteti, oddelku za materiale in metalurgijo.
Vpisna mesta
Metalurgija in materiali UN
(3. letnik)
Metalurške tehnologije VS
(3. letnik)

60% točk,
40% točk;

Redni
Število vpisnih mest je omejeno
s številom vpisanih v 1. letnik

Izredni

-

10

-

Vsi kandidati morajo opraviti preizkus likovne nadarjenosti.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

ODDELEK ZA TEKSTILSTVO

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

Snežniška 5, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 200-32-10
Spletna stran : www.ot.ntf.uni-lj.si
Informativno mesto: Snežniška 5, velika predavalnica, predavalnica
III in risalnica (mestna avtobusa št. 1 in 6).

− uspeh pri preizkusu likovne nadarjenosti
− splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

70% točk,
20% točk,
10% točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
uspeh pri preizkusu likovne nadarjenosti
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh pri maturitetnem predmetu

70% točk,
10% točk,
10% točk,
10% točk.

−
−
−
−

Oddelek za tekstilstvo bo v študijskem letu 2008/2009 izvajal:
− univerzitetne študijske programe prve stopnje Načrtovanje tekstilij
in oblačil, Grafične in interaktivne komunikacije ter Oblikovanje
tekstilij in oblačil,
− visokošolska strokovna študijska programa prve stopnje Proizvodnja
tekstilij in oblačil ter Grafična in medijska tehnika.

Preizkus likovne nadarjenosti
Preizkus likovne nadarjenosti obsega preizkus prostoročnega risanja in
slikanja človeške figure, preizkus iz oblikovanja oblačil ter preizkus iz
oblikovanja tekstilij in barvne občutljivosti. Preizkus likovne
nadarjenosti bo v prvem prijavnem roku 27. in 28. junija 2008 ob 9. uri
v risalnici, 6. nadstropje, Snežniška 5, Ljubljana. Vsi kandidati
opravljajo preizkus dva dni. S seboj naj prinesejo: risalni blok A3,
vodene ali tempera barvice, svinčnika 2B in 6B in radirko. Rezultati
preizkusa bodo objavljeni na oglasni deski.

Študijski programi so oblikovani na novo v skladu z Bolonjsko
deklaracijo in Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o
visokem šolstvu iz leta 2004.

UNIVERZITETNA ŠTUDIJSKA PROGRAMA PRVE STOPNJE
NAČRTOVANJE TEKSTILIJ IN OBLAČIL
GRAFIČNE IN INTERAKTIVNE KOMUNIKACIJE
Trajanje študija

Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku še
prosta mesta, bodo preizkusi likovne nadarjenosti v drugem prijavnem
roku 13. septembra 2008.

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

Opravljeni preizkus velja za tekoče študijsko leto.
40

Vpisni pogoji

Vpisna mesta
Redni

Izredni

30

-

Oblikovanje tekstilij in oblačil – univerzitetni
program

V navedene študijske programe se lahko vpiše, kdor je opravil maturo
ali je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

VISOKOŠOLSKA STROKOVNA ŠTUDIJSKA PROGRAMA
PRVE STOPNJE
PROIZVODNJA TEKSTILIJ IN OBLAČIL
GRAFIČNA IN MEDIJSKA TEHNIKA

Vpisna mesta
Razredni pouk – univerzitetni program
Socialna pedagogika – univerzitetni program
Specialna in rehabilitacijska pedagogika –
univerzitetni program
Biologija in gospodinjstvo – univerzitetni program
Kemija in biologija – univerzitetni program

Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolska strokovna študijska programa Proizvodnja tekstilij in
oblačil ter Grafična in medijska tehnika se lahko vpiše, kdor je opravil
zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu,
poklicno maturo ali maturo.

60% točk,
40% točk.

Izredni
-

60

-

30
30

-

Trajanje študija
Študij traja 4 leta.

Izredni študij

Vpisni pogoji

Izredni študij je organiziran v Ljubljani. Študij je organiziran, če se v
program vpiše vsaj 20 kandidatov.

V navedene študijske programe se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz maturitetnega predmeta matematika oziroma
enega od naravoslovnih predmetov (biologija, biotehnologija, fizika,
kemija), če je matematiko že opravil pri poklicni maturi, izbrani
predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri
poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

Vpisna mesta
Proizvodnja tekstilij in oblačil – visokošolski
strokovni program
Grafična in medijska tehnika – visokošolski
strokovni program

Redni
120
40

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI
MATEMATIKA IN TEHNIKA
MATEMATIKA IN RAČUNALNIŠTVO
MATEMATIKA IN FIZIKA
FIZIKA IN TEHNIKA
KEMIJA IN FIZIKA

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu,
poklicni maturi oziroma maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60% točk,
40% točk.

Redni

Izredni

100

-

60

40

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

PEDAGOŠKA FAKULTETA

kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 589-22-00, 589-22-37, 589-22-01
Informativno mesto: Kardeljeva ploščad 16 (mestni avtobusi št. 6, 8
in 20).

60% točk,
40% točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

Fakulteta izvaja enopredmetne univerzitetne študijske programe
Razredni pouk, Socialna pedagogika, Specialna in rehabilitacijska
pedagogika ter Likovna pedagogika in dvopredmetna univerzitetna
študijska programa Matematika in tehnika ter Matematika in
računalništvo.

40% točk,
40% točk,
20% točk.

Vpisna mesta
Matematika in tehnika – univerzitetni program
Matematika in računalništvo – univerzitetni
program
Matematika in fizika – univerzitetni program
Fizika in tehnika – univerzitetni program
Kemija in fizika – univerzitetni program

Skupaj s Fakulteto za matematiko in fiziko, Naravoslovnotehniško
fakulteto, Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo ter Biotehniško
fakulteto izvaja še dvopredmetne univerzitetne študijske programe
Matematika in fizika, Fizika in tehnika, Biologija in gospodinjstvo,
Kemija in fizika ter Kemija in biologija.
Fakulteta izvaja tudi visokošolski strokovni študijski program
Predšolska vzgoja.

Redni
45

Izredni
-

60

-

30
30
30

-

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
LIKOVNA PEDAGOGIKA

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI
RAZREDNI POUK
SOCIALNA PEDAGOGIKA
SPECIALNA IN REHABILITACIJSKA PEDAGOGIKA
BIOLOGIJA IN GOSPODINJSTVO
KEMIJA IN BIOLOGIJA

Trajanje študija
Študij traja 4 leta.
Vpisni pogoji

Trajanje študija

V študijski program Likovna pedagogika se lahko vpiše, kdor je opravil
maturo ali je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

Študij traja 4 leta.

Vsi kandidati morajo opraviti preizkus likovne nadarjenosti.
41

uspeha na predhodnem študiju. Za podrobne informacije naj se kandidati obrnejo
neposredno na fakulteto.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− uspeh pri preizkusu likovne nadarjenosti
− splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

80% točk,
10% točk,
10% točk.

VPIS V 3. LETNIK - NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA
PREHODE
Fakulteta nekaterim diplomantom višješolskega študija, kot se je izvajal pred
letom 1995, pa tudi nekaterim diplomantom visokošolskega strokovnega študija,
kot se izvaja po letu 1995, omogoča posebej organiziran vpis po merilih za
prehode med študijskimi programi in sicer za vpis v 3. letnik. Kandidati se
prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2008/2009 za vzporedni
študij, za diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki
ga morajo poslati na Pedagoško fakulteto najkasneje do 8. marca 2008.

Preizkus likovne nadarjenosti
Preizkus likovne nadarjenosti v prvem prijavnem roku bo 10. julija
2008. Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem
roku še prosta mesta, bo preizkus likovne nadarjenosti v drugem
prijavnem roku 12. septembra 2008.

A. REDNI ŠTUDIJ

Opravljeni preizkus velja samo za tekoče leto.

Študij bo potekal po individualnih študijskih programih, ki upoštevajo opravljene
obveznosti na predhodnem študiju oziroma določajo diferencialne vsebine iz
predmetov, ki jih na predhodnem študiju kandidatov ni bilo oziroma so bile
zastopane le delno. Študenti bodo vključeni v skupine rednega študija, ko pa to
ne bo mogoče, bodo glede na njihov individualni študijski program organizirane
konzultacije. Podrobne informacije dobijo kandidati na fakulteti.

Vpisna mesta
Likovna pedagogika – univerzitetni program

Redni
30

Izredni
-

Pogoji za vpis v 3. letnik univerzitetnega študijskega programa:
Biologija in gospodinjstvo: diploma višješolskega študija Biologija in
gospodinjstvo.
Če bo prijavljenih kandidatov več, kot je razpisanih mest, bo izveden izbirni
postopek na podlagi povprečnega uspeha na višješolskem študiju.
Kemija in biologija: diploma višješolskega študija Kemija in biologija.
Če bo prijavljenih kandidatov več, kot je razpisanih mest, bo izveden izbirni
postopek na podlagi povprečnega uspeha na višješolskem študiju.
Kemija in fizika: diploma višješolskega študija Kemija in fizika.
Če bo prijavljenih kandidatov več, kot je razpisanih mest, bo izveden izbirni
postopek na podlagi povprečnega uspeha na višješolskem študiju.
Matematika in računalništvo:
− diploma visokošolskega strokovnega študija Računalništva in informatike
(nepedagoška smer),
− diploma visokošolskega strokovnega študija Praktične matematike
(nepedagoška smer),
− diploma višješolskega študija Matematike - uporabna smer (nepedagoška
smer).
Če bo prijavljenih kandidatov več, kot je razpisanih mest, bo izveden izbirni
postopek na podlagi povprečnega uspeha na višješolskem oziroma
visokošolskem strokovnem študiju.

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PREDŠOLSKA VZGOJA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Predšolska vzgoja se lahko
vpiše:
a) kdor je opravil maturo, zaključni izpit ali poklicno maturo v
srednješolskem programu vzgojitelj predšolskih otrok,
b) kdor je opravil zaključni izpit ali poklicno maturo v srednješolskem
programu zdravstveni tehnik in preizkus glasbenih sposobnosti,
c) kdor je opravil maturo v drugem srednješolskem programu in
preizkus glasbenih sposobnosti,
d) kdor je pred 1. 6. 1995 končal drugi štiriletni srednješolski program
in opravil preizkus glasbenih sposobnosti.
Preizkus glasbene sposobnosti

Matematika in fizika: diploma višješolskega študija Matematika in fizika
(pedagoška smer).
Če bo prijavljenih kandidatov več, kot je razpisanih mest, bo izveden izbirni
postopek na podlagi povprečnega uspeha na višješolskem študiju.
Matematika in tehnika: diploma višješolskega študija Matematika in tehnika.
Če bo prijavljenih kandidatov več, kot je razpisanih mest, bo izveden izbirni
postopek na podlagi povprečnega uspeha na višješolskem študiju.
Fizika in tehnika: diploma višješolskega študija Fizika in tehnika.
Če bo prijavljenih kandidatov več, kot je razpisanih mest, bo izveden izbirni
postopek na podlagi povprečnega uspeha na višješolskem študiju.

Preizkus glasbene sposobnosti v prvem prijavnem roku bo. 27. in 28.
junija 2008 na Pedagoški fakulteti.
Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku še
prosta mesta, bo preizkus glasbene sposobnosti v drugem prijavnem
roku. 10. septembra 2008.
Kandidatom, ki so preizkus glasbenih sposobnosti za vpis v študijski
program Predšolska vzgoja na Pedagoški fakulteti v Ljubljani že
opravili v preteklih letih, se le-ta prizna.

Vpisna mesta
Fakulteta bo po načelu prehodov vpisala nove študente rednega študija le do
popolnitve skupin, to je do obsega, ki je bil odobren za vpis posamezne
generacije v 1. letnik vsakega od navedenih študijskih programov. Kandidati
bodo o natančnem številu prostih mest obveščeni takoj po 30. septembru in
povabljeni k vpisu.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu,
poklicni maturi oziroma maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60% točk,
40% točk.

B. IZREDNI ŠTUDIJ
Fakulteta bo v študijskem letu 2008/2009 po merilih za prehode organizirala
izredni študij v 3. letniku na univerzitetnem študijskem programu Razredni pouk.
Organizirane oblike izrednega študija bodo potekale le, če bo vpisanih najmanj
30 študentov.

Vpisna mesta
Predšolska vzgoja – visokošolski strokovni program
Ljubljana
Črnomelj

Redni

Izredni

60
-

60

Študij bo potekal po prilagojenem izvedbenem študijskem programu, ki upošteva
opravljene obveznosti na predhodnem študiju oziroma določa diferencialne
vsebine iz predmetov, ki jih na predhodnem študiju kandidatov ni bilo oziroma
so bile zastopane le delno. Podrobne informacije o izvedbenih študijskih
programih dobijo kandidati na fakulteti.

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE

Pogoji za vpis na izredni študij v 3. letniku:

Skladno z določili statuta Univerze v Ljubljani fakulteta omogoča vpis v ustrezni
program in letnik študija tistim kandidatom, ki jim je mogoče priznati večji del
študijskih obveznosti, ki so jih opravili v predhodnem, vsebinsko sorodnem
programu. Za sprejete kandidate fakulteta pripravi individualne študijske
programe, v katerih ovrednoti priznani del predhodnega študija, opredeli
preostale obveznosti oziroma diferencialne vsebine v novem programu ter določi
letnik (drugi ali višji), v katerega se kandidat lahko vpiše. Možna je prijava na
redni študij ter na tiste programe oziroma letnike izrednega študija, ki se bodo v
študijskem letu 2008/2009 izvajali. Obseg vpisa je omejen z razpoložljivimi
mesti do popolnitve skupin v danem letniku. Če bo prijavljenih kandidatov več,
kot je razpoložljivih mest, bo izveden izbirni postopek na podlagi povprečnega

Univerzitetni študijski program Razredni pouk:
a) diploma višješolskega študija Razredni pouk;
b) visokošolska diploma študijskega programa Predšolska vzgoja.
Če bo prijavljenih kandidatov več, kot je razpisanih mest, bo izveden izbirni
postopek na podlagi povprečnega uspeha na predhodnem študiju
Vpisna mesta
Razredni pouk UN (3. letnik)
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Redni
-

Izredni
60

PRAVNA FAKULTETA

Vpisna mesta

Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 420-31-00
Informativno mesto: Poljanski nasip 2, predavalnica 1. letnika.

Teologija – univerzitetni enopredmetni program
- Ljubljana
- Maribor

Fakulteta izvaja program za pridobitev univerzitetne pravne izobrazbe.

Izredni

75
25

-

UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
TEOLOGIJA

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRAVO
Trajanje študija

Trajanje študija

Študij traja 4 leta.

Študij traja 4 leta.

Vpisni pogoji

Smeri študija

V univerzitetni študijski program Pravo se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

Fakulteta razpisuje Teološko-pedagoško smer. Študenti jo morajo
povezati s študijskimi programi v družboslovni, pedagoški ali kulturni
usmeritvi.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

Študijske povezave

kandidati iz točke a) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri obveznih predmetih mature

60% točk,
20% točk,
20% točk;

kandidati iz točke b) glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri izpitu iz splošne razgledanosti

20% točk,
40% točk,
40% točk.

V študijskem letu 2008/2009 so mogoče povezave z dvopredmetnimi
študijskimi programi Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in
Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru.
Vpisni pogoji
V univerzitetni dvopredmetni študijski program Teologija se lahko
vpiše, kdor je opravil maturo ali je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli
štiriletni srednješolski program.

Izpit iz splošne razgledanosti bo 27. junija 2008 na Pravni fakulteti.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku še
prosta mesta, bo preizkus iz splošne razgledanosti v drugem prijavnem
roku 10. septembra 2008.

kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

Opravljeni izpit velja dve leti.

60% točk,
40% točk.

Vpisna mesta

Izredni študij
Fakulteta organizira posebne oblike študija za izredne študente.

Teologija – univerzitetni dvopredmetni program
- Ljubljana
- Maribor

Vpisna mesta
Pravo – univerzitetni program

Redni

Redni
380

Izredni
200

Redni

Izredni

35
30

-

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
TEOLOGIJA

TEOLOŠKA FAKULTETA
Poljanska c. 4, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 434-58-10, 434-58-18, 434-58-20
Informativni mesti: Ljubljana, Poljanska c. 4,
Maribor, Slovenska ul. 17, tel. (02) 229-04-12,
229-04-13.

Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Smeri študija
Študijski program ima Katehetsko-pedagoško in Pastoralno-svetovalno
smer.

Fakulteta organizira v Ljubljani in na enoti v Mariboru univerzitetni
enopredmetni program Teologija, univerzitetni dvopredmetni program
Teologija in visokošolski strokovni program Teologija.

Vpisni pogoji

UNIVERZITETNI ENOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
TEOLOGIJA

V visokošolski strokovni študijski program Teologija se lahko vpiše,
kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem
programu, poklicno maturo ali maturo.

Trajanje študija

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

Študij traja 5 let.

kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu,
poklicni maturi oziroma maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

Vpisni pogoji
V univerzitetni enopredmetni študijski program Teologija se lahko
vpiše, kdor je opravil maturo ali je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli
štiriletni srednješolski program.

Vpisna mesta

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60% točk,
40% točk.

Teologija – visokošolski strokovni program
- Ljubljana
- Maribor

60% točk,
40% točk.
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Redni

Izredni

50
30

20
10

VETERINARSKA FAKULTETA

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 477-91-00, 477-91-05
Informativno mesto: Cesta v Mestni log 47, klinična predavalnica
(mestni avtobusi št. 1, 9 in 19).

− splošni uspeh pri maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

kandidati iz točke a) izbrani glede na:
60% točk,
40% točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi

oziroma zaključnem izpitu

Fakulteta izvaja enoviti magistrski študijski program druge stopnje
Veterinarstvo.

fizika ali kemija) v 3. in 4. letniku srednje šole

ENOVITI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE
STOPNJE VETERINARSTVO

30% točk.

Zdravniška potrdila
Kandidati, ki bodo sprejeti v študijski program Radiološka tehnologija,
bodo morali predložiti potrdilo specialista medicine dela o sposobnosti
opravljanja del in nalog diplomiranega inženirja radiološke tehnologije.

Trajanje študija
Študij traja 6 let in obsega skupaj 300 kreditnih točk.
Vpisni pogoji

Vpisna mesta

V enoviti magistrski študijski program Veterinarstvo se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v srednješolskem programu
veterinarski tehnik in izpit iz maturitetnega predmeta kemija, če je
kandidat ta predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz
biologije ali fizike; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je že
opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

60% točk,
30% točk,

pri maturi (fizika, kemija, biologija)
kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu
kandidati iz točke c) glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh iz fizike, kemije in biologije
pri zaključnem izpitu ali v zadnjem letniku
srednje šole, ko se je predmet predaval

Izredni

40

-

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI
BABIŠTVO
DELOVNA TERAPIJA
FIZIOTERAPIJA
ORTOPEDSKA TEHNIKA
SANITARNO INŽENIRSTVO
ZDRAVSTVENA NEGA

kandidati iz točke a) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri enem od naravoslovnih predmetov

Redni
Radiološka tehnologija - visokošolski strokovni
program

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

Trajanje študija
Študij traja 3 leta, razen sanitarnega inženirstva, ki traja 4 leta.

10% točk;

Vpisni pogoji
40% točk,
40% točk,
20% točk;

V navedene visokošolske strokovne študijske programe se lahko vpiše,
kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem
programu, poklicno maturo ali maturo.

20% točk,
40% točk,

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu,
poklicni maturi oziroma maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

40% točk.

Vpisna mesta
Veterinarstvo – enoviti magistrski študijski program

40% točk,
30% točk,

− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri enem od predmetov (matematika,

Redni
70

60% točk,
40% točk.

Vpisna mesta

Izredni
-

Babištvo – visokošolski strokovni program
Delovna terapija – visokošolski strokovni program
Fizioterapija – visokošolski strokovni program
Ortopedska tehnika – visokošolski strokovni
program
Sanitarno inženirstvo – visokošolski strokovni
program
Zdravstvena nega – visokošolski strokovni program

VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO
Poljanska cesta 26 a, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 300-11-11
Spletna stran: www.vsz.uni-lj.si
Informativno mesto: Poljanska cesta 26 a (mestni avtobusi št. 2, 5,
11, 13, 20).
Šola izvaja visokošolski strokovni študijski program prve stopnje
Radiološka tehnologija in visokošolske strokovne študijske programe
Babištvo, Delovna terapija, Fizioterapija, Ortopedska tehnika, Sanitarno
inženirstvo in Zdravstvena nega.

Redni

Izredni

30
40
60

-

40

-

50

-

120

150

VPIS V 3. LETNIK - NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2008/2009 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Visoko
šolo za zdravstvo najkasneje do 8. marca 2008.

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE
STOPNJE RADIOLOŠKA TEHNOLOGIJA

IZREDNI ŠTUDIJ
V 3. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Fizioterapija se
lahko vpišejo diplomanti višješolskega študija fizioterapije. Program se bo
izvajal, če se bo vpisalo najmanj 30 študentov.

Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji

Če bo število prijavljenih kandidatov - diplomantov višješolskega študija večje
od števila prostih mest, bo za izbor upoštevana povprečna ocena opravljenih
izpitov v predhodnem študiju.

V visokošolski strokovni študijski program Radiološka tehnologija se
lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo ali zaključni izpit v kateremkoli
štiriletnem srednješolskem programu.

Vpisna mesta
Fizioterapija VS (3. letnik)
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Redni
-

Izredni
60

VPISNA MESTA ZA NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE NA
UNIVERZI V LJUBLJANI
(točka XIII splošnega dela Razpisa za vpis)
VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
Lesarstvo UN (3. letnik)
Lesarstvo VS (3. letnik)
Kmetijstvo – zootehnika UN (3. letnik)
EKONOMSKA FAKULTETA
Visoka poslovna šola VS (2., 3. letnik)
FAKULTETA ZA ARHITEKTURO
Arhitektura – enoviti magistrski študij (5. letnik)
FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO
Elektrotehnika UN (3. letnik)
Elektrotehnika VS (3. letnik)
FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO
Gradbeništvo VS (3. letnik)
FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO
TEHNOLOGIJO
Kemija UN – smer Kemijsko izobraževanje (3. letnik)
Kemijska tehnologija VS (3. letnik)
Kemijska tehnologija - usnjarsko-predelovalna tehnologija
VS (3. letnik)
Varstvo pri delu in požarno varstvo VS (3. letnik)
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO
Matematika UN (3. letnik)
Fizika UN (3. letnik)
FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET
Tehnologija prometa UN (3. letnik)
Transportna logistika UN (3. letnik)
Tehnologija prometa VS (3. letnik)
Pomorstvo – navtika VS (3. letnik)
Pomorstvo – ladijsko strojništvo VS (3. letnik)
Tehnologija prometa UN (4. letnik)
Transportna logistika UN (4. letnik)
FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN
INFORMATIKO
Računalništvo in informatika UN (3. letnik)
FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO
Socialno delo UN (3. letnik)
Socialno delo UN (4. letnik)
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
Strojništvo UN (3. letnik)
Strojništvo VS – Ljubljana (3. letnik)
FAKULTETA ZA ŠPORT
Športna vzgoja UN (3. letnik)
FAKULTETA ZA UPRAVO
Uprava UN – Ljubljana (4. letnik)
Uprava VS – Ljubljana (2. letnik)
Uprava VS – študijska središča (2. letnik)
Uprava VS – Ljubljana (3. letnik)
FILOZOFSKA FAKULTETA
Angleški jezik in književnost – enopredmetni UN (3. letnik)
NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA
Rudarstvo in geotehnologija UN (3. letnik)
Rudarstvo in geotehnologija VS (3. letnik)
Metalurške tehnologije VS (3. letnik)
Metalurgija in materiali UN (3. letnik)
PEDAGOŠKA FAKULTETA
Razredni pouk UN (3. letnik)
VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO
Fizioterapija VS (3. letnik)
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Redni

Izredni

10
30
12

40
-

Študij na daljavo
Število vpisnih mest je omejeno s številom
vpisnih mest v 1. letnik Visoke poslovne
šole.
Redni
Izredni
70
40
-

30

-

20

20
20

5
20

10

10

10

5

10
10

-

15
15
20
10
10
20
10

15
15
20
15
15
20
10

60

-

-

20
100

30
30

-

-

30

20
-

50
20
20
40

-

40

10
10
Število vpisnih mest
je omejeno s številom
vpisanih v 1. letnik

10

-

60

-

60

-

VPISNA MESTA ZA VZPOREDNI ŠTUDIJ IN ŠTUDIJ DIPLOMANTOV NA UNIVERZI
V LJUBLJANI
(točka XIV splošnega dela Razpisa za vpis)
VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
AKADEMIJA ZA GLASBO
Vsi univerzitetni programi razen glasbene
pedagogike
Glasbena pedagogika UN
AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO,
FILM IN TELEVIZIJO
Dramska igra in umetniška beseda UN
Gledališka in radijska režija UN
Filmska in televizijska režija UN
Dramaturgija UN
AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST
IN OBLIKOVANJE
Slikarstvo UN
Kiparstvo UN
Restavratorstvo UN
Oblikovanje UN
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
Biotehnologija UN
Kmetijstvo – agronomija UN
Kmetijstvo – agronomija in hortikultura VS
Biologija UN
Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri UN
Gozdarstvo VS
Krajinska arhitektura UN
Lesarstvo UN
Tehnologija lesa in vlaknatih kompozitov VS
Kmetijstvo – zootehnika UN
Kmetijstvo – živinoreja VS
Mikrobiologija UN
Živilstvo in prehrana UN
EKONOMSKA FAKULTETA
Univerzitetna poslovna in ekonomska šola UN
Visoka poslovna šola VS – Ljubljana
FAKULTETA ZA ARHITEKTURO
Arhitektura – enoviti magistrski študijski
program
FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE
Analitska politologija UN
Analitska sociologija UN
Družboslovna informatika UN
Evropske študije – družboslovni vidiki UN
Komunikologija – medijske in komunikacijske
študije UN
Komunikologija – tržno komuniciranje in
odnosi z javnostmi UN
Kulturologija UN
Mednarodni odnosi UN
Novinarstvo UN
Politologija – analiza politik in javna uprava UN
Politologija – obramboslovje UN
Sociologija – kadrovski menedžment UN
Družboslovna informatika VS
FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO
Elektrotehnika UN
Elektrotehnika VS
Multimedijske komunikacije VS
FAKULTETA ZA FARMACIJO
Farmacija – enoviti magistrski študijski program
Laboratorijska biomedicina UN
FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN
GEODEZIJO
Gradbeništvo UN
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Izredni
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VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
Operativno gradbeništvo VS
Vodarstvo in komunalno inženirstvo UN
Geodezija UN
Tehnično upravljanje nepremičnin VS
FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO
TEHNOLOGIJO
Kemija UN
Biokemija UN
Kemijsko inženirstvo UN
Kemijska tehnologija VS
Varstvo pri delu in požarno varstvo VS
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN
FIZIKO
Matematika UN
Matematika (bolonjski) UN
Finančna matematika UN
Praktična matematika VS
Fizika UN
Meteorologija z geofiziko UN
Fizikalna merilna tehnika VS
FAKULTETA ZA POMORSTVO IN
PROMET
Tehnologija prometa UN
Transportna logistika UN
Prometna tehnologija in transportna logistika
VS
Navtika VS
Ladijsko strojništvo VS
FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN
INFORMATIKO
Računalništvo in informatika UN
Računalništvo in informatika VS
- Ljubljana
- Sežana
FRI IN FMF
Računalništvo in matematika UN
FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO
Socialno delo UN
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
Strojništvo UN
Strojništvo VS
- Ljubljana
- Novo mesto
- Portorož
- Nova Gorica
- Celje
FAKULTETA ZA ŠPORT
Športna vzgoja UN
Športno treniranje VS
FAKULTETA ZA UPRAVO
Uprava UN
Uprava VS
- Ljubljana
- študijska središča
FILOZOFSKA FAKULTETA
Univerzitetni enopredmetni programi
Angleški jezik in književnost
Arheologija
Bibliotekarstvo in informatika
Etnologija in kulturna antropologija
Filozofija
Geografija
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VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
Germanistika
Medjezikovno posredovanje
- usmeritev slovenščina-angleščina-nemščina
- usmeritev slovenščina-angleščina-francoščina
- usmeritev slovenščina-angleščina-italijanščina
Muzikologija
Pedagogika
- Andragogika
- Pedagogika
Primerjalna književnost in literarna teorija
Psihologija
Slovenski jezik in književnost
Sociologija kulture
Splošno jezikoslovje
Umetnostna zgodovina
Zgodovina
Univerzitetni dvopredmetni programi
Angleški jezik in književnost
Češki jezik in književnost
Filozofija
Francoski jezik in književnost
Geografija
Grški jezik in književnost
Hrvaški, srbski in makedonski jezik in
književnosti
Italijanski jezik in književnost
Latinski jezik in književnost
Muzikologija
Nemški jezik in književnost
Pedagogika
Poljski jezik in književnost
Primerjalna književnost in literarna teorija
Primerjalno jezikoslovje
Primerjalno slovansko jezikoslovje
Ruski jezik in književnost
Slovaški jezik in književnost
Slovenski jezik in književnost
Sociologija
Sociologija kulture
Splošno jezikoslovje
Španski jezik in književnost
Umetnostna zgodovina
Vzhodnoazijske študije
- Japonologija
- Sinologija
Zgodovina
MEDICINSKA FAKULTETA
Medicina UN
Dentalna medicina UN
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VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA
FAKULTETA
Načrtovanje tekstilij in oblačil UN
Grafične in interaktivne komunikacije UN
Oblikovanje tekstilij in oblačil UN
Proizvodnja tekstilij in oblačil VS
Grafična in medijska tehnika VS
Metalurgija in materiali UN
Metalurške tehnologije VS
Geotehnologija in rudarstvo UN
Rudarstvo in geotehnologija VS
Geologija UN
PEDAGOŠKA FAKULTETA
Biologija in gospodinjstvo UN
Fizika in tehnika UN
Kemija in biologija UN
Kemija in fizika UN
Likovna pedagogika UN
Matematika in fizika UN
Matematika in računalništvo UN
Matematika in tehnika UN
Predšolska vzgoja VS
Razredni pouk UN
Socialna pedagogika UN
Specialna in rehabilitacijska pedagogika UN
PRAVNA FAKULTETA
Pravo UN
TEOLOŠKA FAKULTETA
Teologija enopredmetni UN
- Ljubljana
- Maribor
Teologija dvopredmetni UN
- Ljubljana
- Maribor
Teologija VS
- Ljubljana
- Maribor
VETERINARSKA FAKULTETA
Veterinarstvo – enoviti magistrski študijski
program
VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO
Babištvo VS
Delovna terapija VS
Fizioterapija VS
Ortopedska tehnika VS
Radiološka tehnologija VS
Sanitarno inženirstvo VS
Zdravstvena nega VS
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VPISNA MESTA ZA SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA IN
TUJCE (DRŽAVLJANE DRŽAV NEČLANIC EVROPSKE UNIJE) NA UNIVERZI V
LJUBLJANI
(točka X splošnega dela Razpisa za vpis)
VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
AKADEMIJA ZA GLASBO
Vsi univerzitetni programi razen glasbene
pedagogike
Glasbena pedagogika UN
AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO,
FILM IN TELEVIZIJO
Dramska igra in umetniška beseda UN
Gledališka in radijska režija UN
Filmska in televizijska režija UN
Dramaturgija UN
AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST
IN OBLIKOVANJE
Slikarstvo UN
Kiparstvo UN
Restavratorstvo UN
Oblikovanje UN
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
Biotehnologija UN
Kmetijstvo – agronomija UN
Kmetijstvo – agronomija in hortikultura VS
Biologija UN
Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri UN
Gozdarstvo VS
Krajinska arhitektura UN
Lesarstvo UN
Tehnologije lesa in vlaknatih kompozitov VS
Kmetijstvo – zootehnika UN
Kmetijstvo – živinoreja VS
Mikrobiologija UN
Živilstvo in prehrana UN
EKONOMSKA FAKULTETA
Univerzitetna poslovna in ekonomska šola UN
Visoka poslovna šola VS – Ljubljana
FAKULTETA ZA ARHITEKTURO
Arhitektura – enoviti magistrski študijski
program
FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE
Analitska politologija UN
Analitska sociologija UN
Družboslovna informatika UN
Evropske študije – družboslovni vidiki UN
Komunikologija – medijske in komunikacijske
študije UN
Komunikologija – tržno komuniciranje in
odnosi z javnostmi UN
Kulturologija UN
Mednarodni odnosi UN
Novinarstvo UN
Politologija – analiza politik in javna uprava UN
Politologija – obramboslovje UN
Sociologija – kadrovski menedžment UN
Družboslovna informatika VS
FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO
Elektrotehnika UN
Elektrotehnika VS
Multimedijske komunikacije VS
FAKULTETA ZA FARMACIJO
Farmacija – enoviti magistrski študijski program
Laboratorijska biomedicina UN
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VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN
GEODEZIJO
Gradbeništvo UN
Operativno gradbeništvo VS
Vodarstvo in komunalno inženirstvo UN
Geodezija UN
Tehnično upravljanje nepremičnin VS
FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO
TEHNOLOGIJO
Kemija UN
Biokemija UN
Kemijsko inženirstvo UN
Kemijska tehnologija VS
Varstvo pri delu in požarno varstvo VS
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN
FIZIKO
Matematika UN
Matematika UN (bolonjski) UN
Finančna matematika UN
Praktična matematika VS
Fizika UN
Meteorologija z geofiziko UN
Fizikalna merilna tehnika VS
FAKULTETA ZA POMORSTVO IN
PROMET
Tehnologija prometa UN
Transportna logistika UN
Prometna tehnologija in transportna logistika
VS
Navtika VS
Ladijsko strojništvo VS
FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN
INFORMATIKO
Računalništvo in informatika UN
Računalništvo in informatika VS
- Ljubljana
- Sežana
FRI IN FMF
Računalništvo in matematika UN
FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO
Socialno delo UN
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
Strojništvo UN
Strojništvo VS
- Ljubljana
- Novo mesto
- Portorož
- Nova Gorica
- Celje
FAKULTETA ZA ŠPORT
Športna vzgoja UN
Športno treniranje VS
FAKULTETA ZA UPRAVO
Uprava UN
- Ljubljana
- študijska središča
Uprava VS
- Ljubljana
- študijska središča
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VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
FILOZOFSKA FAKULTETA
Univerzitetni enopredmetni programi
Angleški jezik in književnost
Arheologija
Bibliotekarstvo in informatika
Etnologija in kulturna antropologija
Filozofija
Geografija
Germanistika
Medjezikovno posredovanje
- usmeritev slovenščina-angleščina-nemščina
- usmeritev slovenščina-angleščina-francoščina
- usmeritev slovenščina-angleščina-italijanščina
Muzikologija
Pedagogika
- Andragogika
- Pedagogika
Primerjalna književnost in literarna teorija
Psihologija
Slovenski jezik in književnost
Sociologija kulture
Splošno jezikoslovje
Umetnostna zgodovina
Zgodovina
Univerzitetni dvopredmetni programi
Angleški jezik in književnost
Češki jezik in književnost
Filozofija
Francoski jezik in književnost
Geografija
Grški jezik in književnost
Hrvaški, srbski in makedonski jezik in
književnosti
Italijanski jezik in književnost
Latinski jezik in književnost
Muzikologija
Nemški jezik in književnost
Pedagogika
Poljski jezik in književnost
Primerjalna književnost in literarna teorija
Primerjalno jezikoslovje
Primerjalno slovansko jezikoslovje
Ruski jezik in književnost
Slovaški jezik in književnost
Slovenski jezik in književnost
Sociologija
Sociologija kulture
Splošno jezikoslovje
Španski jezik in književnost
Umetnostna zgodovina
Vzhodnoazijske študije
- Japonologija
- Sinologija
Zgodovina
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VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
MEDICINSKA FAKULTETA
Medicina UN
Dentalna medicina UN
NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA
FAKULTETA
Načrtovanje tekstilij in oblačil UN
Grafične in interaktivne komunikacije UN
Oblikovanje tekstilij in oblačil UN
Proizvodnja tekstilij in oblačil VS
Grafična in medijska tehnika VS
Metalurgija in materiali UN
Metalurške tehnologije VS
Geotehnologija in rudarstvo UN
Rudarstvo in geotehnologija VS
Geologija UN
PEDAGOŠKA FAKULTETA
Biologija in gospodinjstvo UN
Fizika in tehnika UN
Kemija in biologija UN
Kemija in fizika UN
Likovna pedagogika UN
Matematika in fizika UN
Matematika in računalništvo UN
Matematika in tehnika UN
Predšolska vzgoja VS
Razredni pouk UN
Socialna pedagogika UN
Specialna in rehabilitacijska pedagogika UN
PRAVNA FAKULTETA
Pravo UN
TEOLOŠKA FAKULTETA
Teologija enopredmetni UN
- Ljubljana
- Maribor
Teologija dvopredmetni UN
- Ljubljana
- Maribor
Teologija VS
- Ljubljana
- Maribor
VETERINARSKA FAKULTETA
Veterinarstvo – enoviti magistrski študijski
program
VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO
Babištvo VS
Delovna terapija VS
Fizioterapija VS
Ortopedska tehnika
Radiološka tehnologija VS
Sanitarno inženirstvo VS
Zdravstvena nega VS
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