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Dragi dijak in starši,
tudi letos smo za vas pripravili brezplačen priročnik Fax Vpisnik 2021. Odnesite ga domov in skrbno preglejte. Fax
Vpisnik spravite na vidno mesto na svoji pisalni mizi, da ga boste stalno uporabljali v naslednjih mesecih, ko se boste
odločali za vpis na fakulteto, samostojni visokošolski zavod ali višjo strokovno šolo, potrebovali štipendijo, iskali
nov dom v bodočem študijskem mestu ter iskali odgovore na številna ostala vprašanja, ki se vam bodo porajala kot
bodočim študentom.
Veliko sreče pri izbiri prave fakultete!
Vaše uredništvo Priročnika Fax Vpisnik & portala DijaskiSvet.si
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Napake v tisku so možne, izdajatelj zanje ne odgovarja. Izjave avtorjev in intervjuvanih oseb ne odsevajo nujno stališč
uredništva. Blagovne znamke in logotipi so last oglaševalcev. Vse pravice so pridržane. Kakršnokoli razmnoževanje,
fotokopiranje ali reproduciranje vsebin v celoti ali po delih brez dovoljenja izdajatelja je prepovedano.
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ŠTIPENDIJE ZA ŠTUDENTE
BIVANJE V ŠTUDENTSKEM DOMU
MOBILNOST NI MUS, POMAGA PA

Pri vsebinah so nam pomagali
strokovnjaki, ki se jim za pomoč
najlepše zahvaljujemo:
Igor Brlek, Študentski dom Ljubljana, ŠDL (Bivanje v študentskem domu)
Mateja Gornik Mrvar, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (Postopek prijave za
vpis na višje strokovne šole, Rokovnik za vpis na
visokošolske zavode 2021)
Polona Papler, Državni izpitni center (Postopek
prijave za vpis na višje strokovne šole, Rokovnik
za vpis na visokošolske zavode 2021, Pomembni
datumi spomladanske mature 2021)
Maja Peharc, svetovalka na CMEPIUS (Mobilnost
ni mus, pomaga pa)
Alojz Razpet, Višješolska prijavna služba (Postopek prijave za vpis na višje strokovne šole)
Ines Vidmar, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (Pomembni datumi spomladanske
mature 2021)
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti (Štipendije za študente)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport (Elektronska prijava za vpis na visokošolske zavode)
Metka Škofic, Mediade d.o.o., organizatorji projekta Inženirke in inženirji bomo! (S STEM študiji
do poklica prihodnosti)

SEZNAM FAKULTET IN MNENJA STAREJŠIH ŠTUDENTOV
Pripravili smo obsežen sklop mnenj starejših študentov fakultet, akademij in visokih šol po Sloveniji. Da bi
vam olajšali odločitev o vpisu na pravo študijsko smer, smo jih namesto vas povprašali, katere predmete imajo najraje in kateri so najtežji, koliko časa dnevno porabijo za študij in koliko pred izpiti, kje kupujejo in dobijo literaturo,
kako ocenjujejo svojo fakulteto, koliko prostega časa imajo na dan, kako ga izkoristijo in kaj bi svetovali bodočim
študentom. Vsem anketiranim študentom se za predstavljene koristne informacije, ki vam bodo omogočile lažjo
izbiro ustrezne fakultete, iskreno zahvaljujemo. Prav tako se zahvaljujemo fakultetam in šolam, ki so nam pomagale s
pravilnimi podatki. V uredništvu se vsako leto trudimo, da dobimo nove izjave študentov. V primeru, da to ni mogoče,
si pridržujemo pravico do objave lanske izjave. Ker smo predstavili mnenja le nekaterih smeri posameznih fakultet,
priporočamo, da podatke upoštevate le okvirno. Ustanovam smo pripisali tudi osnovne podatke: študijske programe, vpisne pogoje, kakšno zaposlitev vam izbrani študij omogoča in število potrebnih točk za sprejem v prvem
prijavnem roku za zadnja tri leta. Podatki fakultet so bili veljavni v času priprave Fax Vpisnika, v tekočem letu so možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe. Vsem bodočim
študentom in njihovim staršem želimo veliko uspeha pri izbiri nadaljnjega izobraževanja in uspešen študij.

UNIVERZA V LJUBLJANI

NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
ima v študijskem letu 2020/2021 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe,
zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);
UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): BIOTEHNOLOGIJA
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo: 20 % poklicna matura, 40 % uspeh v 3. in 4. letniku in 40 % maturitetni predmet
biotehnologija ali biologija.
Izredni študij: ne
Zaposlitev: znanstveno raziskovalne in izobraževalne ustanove, vladne službe za delo v razvojnih programih
kmetijstva in živinoreje, kemijski in živilski industriji, farmacevtski industriji, tehnologijah ohranjanja in sanacije
okolja, medicinskih programih, v proizvodnji izdelkov za splošno rabo in v podjetjih sodobnih biotehnoloških
postopkov.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: 84,5 (2020), 77 (2019), 86 (2018)
UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): MIKROBIOLOGIJA
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 50 % matura, 30 % uspeh v 3. in 4. letniku in 20 % biologija, biotehnologija, kemija ali fizika na maturi; za kandidate s poklicno maturo: 20 % poklicna matura, 40 % uspeh v
3. in 4. letniku in 40 % maturitetni predmet biologija ali biotehnologija (če je kandidat ta predmet že opravljal
pri poklicni maturi pa katerikoli maturitetni predmet).
Izredni študij: ne
Zaposlitev: v medicini, agro-živilstvu, farmacevtski industriji, ohranjanju okolja, izobraževanju in drugih vladnih službah in v raziskovalni sferi.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: 82,5 (2020), 83,75 (2019),
85,5 (2018)

Franc Štirn, program:
UN Biotehnologoija, 2. letnik
»Faks je zelo razvejan, združuje vse vede naravoslovja
in ima nekaj za vsakogar. Pridobiš kakovostno zanje,
lahko delaš v laboratoriju in si nabiraš izkušnje. Dnevno
za faks porabim okoli 1 uro, če ne štejem predavanj in
vaj. Razmerje med teorijo in prakso je približno 2 : 1 (več
teorije). Za literaturo sem zapravil okoli 60 €, v glavnem
za tiskanje skript ter za nakup knjige matematičnih
nalog. Najtežja predmeta sta Kemija in Statistika. Najbolj
zanimiva mi je Mikrobiologija, saj mi je všeč dodan izziv

aseptičnega dela, uživam tudi pri vseh laboratorijskih
vajah. Prisotnost se preverja le pri vajah, od katerih je
večina obvezna, predavanja pa niso, vendar priporočam
prisotnost pri vseh predmetih. Zelo namreč pomaga, če
se 3 dni pred izpitom, ko se dejansko spraviš učit, spomniš
na predavanje. Prostega časa ob študiju mi ostane
dovolj, da imam pestro družabno življenje, sodelujem v
obšolskih projektih, sem član študentske organizacije BF
ter pomagam na domači kmetiji.«
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA - ODDELEK ZA AGRONOMIJO
ima v študijskem letu 2020/2021 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe,
zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);
UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): KMETIJSTVO - AGRONOMIJA
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo: 40 % poklicna matura, 40 % uspeh v 3. in 4. letniku in 20 % maturitetni predmet.
Izredni študij: ne
Zaposlitev: kmetijsko rastlinska pridelava (vodja dela proizvodnje, organizator, kontrolor), na področju trga in
storitvenih dejavnosti (trg s svežim sadjem in zelenjavo, okrasnimi rastlinami in ostalimi kmetijskimi rastlinami
in proizvodnimi materiali), v javnem sektorju (kmetijska zbornica, kontrolne in certifikacijske organizacije, uprava) ali kot samostojni pridelovalci ali svetovalci.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): KMETIJSTVO –
AGRONOMIJA IN HORTIKULTURA
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: ne
Zaposlitev: strokovna mesta pri pridelavi poljščin, travinja, v drevesnicah, pri pridelavi zelenjave, sadja, grozdja,
vina, zdravilnih zelišč in okrasnih rastlin, službe v botaničnih vrtovih, krajinskih parkih in gospodarskih organizacijah ali kot samostojni podjetniki.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

Kristjan Krmc, program:
UN Kmetijstvo – agronomija
(1. letnik, II. stopnje – Hortikultura)
»To je faks in poklic prihodnosti, saj
ne glede na to, kaj se bo s svetom
zgodilo, bodo ljudje vedno morali
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jesti. Po končanem študiju bi rad delal v večji proizvodnji
ter pripomogel k usmerjanju trajnostnega kmetijstva.
Učim se sproti – v povprečju porabim dnevno približno 1
uro za študij, kar vključuje urejanje zapiskov, opravljanje
obveznih domačih nalog ter seminarskih nalog. Največ
starega gradiva se da pridobiti od študentov v višjih
letnikih. Na dodiplomskem študiju ima večina študentov

težave s Travništvom v 3. letniku, 1. letniku pa bi kot
težjo izpostavil Mikrobiologijo. Študijska praksa je zelo
zanimiva ter glede na naravo študija izredno pomembna,
saj na vajah znanje iz predavalnice takoj uporabimo. Če
delaš vse sproti je dovolj prostega časa za delo, piknike,
druženja in razna dodatna izobraževanja. Na fakulteti

ima vsaka študijska smer svoje društvo, ki v sodelovanju
s študentsko organizacijo pripravljajo raznorazne
dogodke, tečaje in podobno.«
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA - ODDELEK ZA BIOLOGIJO
ima v študijskem letu 2020/2021 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe,
zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);
UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): BIOLOGIJA
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 50 % matura, 20 % uspeh v 3. in 4. letniku in 30 % biologija, biotehnologija, kemija ali fizika na maturi. Sprejemajo tudi kandidate z opravljeno poklicno maturo: 30 % poklicna
matura, 30 % uspeh v 3. in 4. letniku in 40 % uspeh pri maturitetnem predmetu biologija ali biotehnologija (če je
kandidat ta predmet že opravljal pri poklicni maturi pa maturitetni predmet kemija ali fizika).
Izredni študij: ne
Zaposlitev: raziskovalni laboratoriji, upravne ustanove (ministrstva, inšpekcijske službe, različni zavodi, občinske uprave), nacionalni in krajinski parki, botanični in zoološki vrtovi, v muzejih ter v nacionalnih in mednarodnih
nevladnih organizacijah.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: 75,5 (2020), 78 (2019), 80 (2018)

v knjižnici. Veliko je skupinskega dela, vsak predmet ima
vaje, zato je tudi veliko praktičnega in terenskega dela.
Večina predavanj je zelo zanimivih, z aktualnimi temami,
zato se splača hoditi, tudi če si ne delaš zapiskov. Biologija
je zelo raznolik program, ki ti da širino znanja. Ponuja
tudi veliko gostujočih predavanj, poletno šolo in aktivno
študentsko društvo, na faksu sta aktivna tudi študentski
svet ter študentska organizacija. Poleg študija najdem čas
tudi za delo, vendar s prilagodljivim delovnim časom, da
lahko obiskujem vse obvezne vaje.«

NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

Tanja Kobal, program:
UN Biologija (1. letnik, II. stopnje
– Ekologija in biodiverziteta)
»V 1. letniku je bil zahteven predmet
Mikrobiologija, sicer pa študentom
biologije največ preglavic povzročajo
nebiološki
predmeti,
kot
so
Matematika, Fizika in Splošna kemija. Sproti delam
zapiske za predavanja, poročila in seminarske naloge.
Sproti se tudi učim, saj se drugače težko pripraviš na izpit
v enem tednu. Od literature si kupim skripte, ki so na voljo
v fotokopirnicah po ugodnih cenah, knjige pa si sposodim

 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA - ODDELEK ZA GOZDARSTVO IN OBNOVLJIVE GOZDNE VIRE
ima v študijskem letu 2020/2021 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe,
zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);
UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): GOZDARSTVO IN OBNOVLJIVI GOZDNI VIRI
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % matura, 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo: 20 % poklicna matura, 40 % uspeh v 3. in 4. letniku in 40 % maturitetni predmet.
Izredni študij: ne
Zaposlitev: javne gozdarske službe, organizacije za gospodarjenje z divjadjo ali varstvo narave, gospodarske
družbe, šolstvo, področje samostojnega podjetništva (primarna predelava lesa, gozdne gradnje, trgovanje z
lesom, arborikultura, okrasno drevesničarstvo, ekoturizem, zasebni uradi za gozdarsko svetovanje, biološko inženirstvo, okoljsko načrtovanje, upravljanje z visokogorskim svetom, saniranje ekoloških žarišč).
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): GOZDARSTVO
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: ne
Zaposlitev: javna gozdarska služba, organizacije za gospodarjenje z divjadjo ali varstvo narave, gospodarskih
združbah, samostojno podjetništvo.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve, minimum za 2.
in 3. željo je 43 (2020), 2019 (66), brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 65 (2018)
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Zala Uhan, program:
UN Gozdarstvo in obnovljivi
gozdni viri
(1. letnik, II. stopnje – Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri)
»Faks bi v enem stavku opisala,
kot majhen, učinkovit in prijazen.
Oddelki so majhni, kar omogoča, da se vsi med seboj
poznamo, profesorji pa se nam lažje posvetijo. Dnevno
sem za študij na dodiplomskem programu v povprečju
porabila manj kot uro na dan. Učila sem se najmanj
2 dni pred izpiti, sprotnega učenja nisem prakticirala.
Za enega najbolj zahtevnih predmetov na gozdarstvu

velja Dendrologija, ker gre za zelo obsežen predmet,
zahtevna je tudi Matematika. Za objavo starih zapiskov
imamo Google drive – Gozdarček. Med tednom običajno
potekajo predavanja, ob petkih se študentje gozdarstva
odpravimo na terenski pouk, ki poteka po celotni Sloveniji.
Tam se utrjuje znanje in pridobiva najrazličnejše podatke,
ki jih kasneje na vajah obdelujemo. Ob študiju mi je ostalo
vedno dovolj časa za druženje s prijatelji, razne hobije,
proste vikende, prav tako pa se ves čas študija delala. Na
oddelku deluje tudi Društvo študentov gozdarstva, ki nas
aktivno povezuje in organizira razne ekskurzije.«
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA - ODDELEK ZA KRAJINSKO ARHITEKTURO
ima v študijskem letu 2020/2021 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe,
zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);

NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): KRAJINSKA ARHITEKTURA
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 75 % preizkus posebne nadarjenosti, 15 % splošna matura oz. poklicna matura z izpitom iz maturitetnega predmeta matematika, v kolikor ga ni opravil že pri poklicni maturi in
10 % uspeh v 3. in 4. letniku. Preizkus posebne nadarjenosti velja 1 leto.
Izredni študij: ne
Zaposlitev: podjetja za izdelovanje načrtov krajinskih ureditev, prostorskih planov, presojanja vplivov na okolje, ministrstva, agencije, občine oz. njihovi oddelki za področje gradnje, urejanje prostora, varstvo okolja, razvoj podeželja.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: 58,51 (2020), brez omejitve
(2019, 2018)
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Jure Gruden, program:
UN Krajinska arhitektura,3. letnik
»Na oddelku za Krajinsko arhitekturo potekajo sprejemni
izpiti, ki prinašajo 75 % točk. Zanje je potrebno kreativno
razmišljanje. Dnevno za študij porabim vsaj 3 ure:
sprotno delo obsega izdelovanje projektov. Učim se pred
izpitom, saj se večino snovi naučim že med predavanji.
Najzahtevnejši predmet v 1. letniku je Uvod v prostorsko
načrtovanje, najtežja glede učenja snovi pa sta Botanika
in Pedologija. Stare teste, skripte in zapiske po navadi
priskrbijo tutorji, knjig pa navadno ne kupujemo. Vaje so

obvezne, priporočam tudi udeležbo na vseh predavanjih,
saj aktivno sledenje na predavanjih pomeni manj učenja
za sam izpit. Študij je zelo zabaven, saj noben dan ni enak
prejšnjemu. Veliko je praktičnega dela in ni monotonosti.
Vsak letnik dobi svojo risalnico, ki jo lahko uredi po
svojih željah. Prostega časa je dovolj, vendar ga nimaš
enakomerno vsak dan. BF organizira več dejavnosti, ki ti
pomagajo pri načrtovanju kariere – npr. karierni sejem.«
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA - ODDELEK ZA LESARSTVO
ima v študijskem letu 2020/2021 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe,
zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);
UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): LESARSTVO
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % matura, 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo: 20 % poklicna matura, 40 % uspeh v 3. in 4. letniku in 40 % maturitetni predmet.
Izredni študij: ne
Zaposlitev: v podjetjih za predelavo in obdelavo lesa ter lesnih kompozitov, v javnem sektorju (zbornica, kontrolne in certifikacijske organizacije, muzeji, zavodi za spomeniško varstvo), v izobraževanju (srednje šole, višje
šole, univerza).
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

Matic Kosanič, program:
VS Lesarsko inženirstvo, 3. letnik
»Ob rednem obiskovanju predavanj,
na dan za študij porabim še približno
2 uri za pripravo raznih projektnih
ter seminarskih nalog. Pred izpitom
si v večini primerov samo ponovim
zapiske iz predavanj in pregledam PPT-je profesorjev.
Prostega časa mi ob študiju ostane kar veliko, aktiven
sem tudi v študentski organizaciji ter Društvu študentov
lesarstva. Za najtežja predmeta naše smeri veljata Fizika
in Mehanika v 1. letniku, predvsem zaradi slabšega

NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): LESARSKO INŽENIRSTVO
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: ne
Zaposlitev: zaposlitev v javnih in lastnih podjetjih, ki se ukvarjajo s proizvodno dejavnostjo, ki vključuje predelavo in obdelavo lesa ter lesnih kompozitov, trgovina z lesom, storitvene dejavnosti, javni sektor in izobraževanje.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

predznanja. Kar se tiče gradiva, smo študenti lesarskega
inženirstva zelo privilegirani, saj nam ga posredujejo
profesorji, v pomoč s svojimi nasveti pa so nam tudi tutorji.
Pri vseh predmetih sočasno s predavanji potekajo vaje,
prisotnost na predavanjih običajno prinese bonus točke,
tudi do 10 % pri izpitu. Osebno so mi najbolj zanimivi
predmeti o sami zgradbi ter rabi lesa, saj je to po mojem
mnenju osnova za lesarja. Vsem dijakom, ki jih veseli
poznavanje lesa, naš oddelek toplo priporočam.«
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA - ODDELEK ZA ZOOTEHNIKO
ima v študijskem letu 2020/2021 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe,
zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);
UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): KMETIJSTVO - ZOOTEHNIKA
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % matura, 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo: 40 % poklicna matura, 40 % uspeh v 3. in 4. letniku in 20 % maturitetni predmet.
Izredni študij: ne
Zaposlitev: pridobljeno znanje in veščine diplomantom omogočajo zaposlitev na področju kmetijske pridelave, predvsem reje živali ter proizvodnje in predelave hrane živalskega izvora, v tržni in storitvenih dejavnostih,
v javnem sektorju, na področju razvoja podeželja, zaščite živali ter varstva okolja.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): KMETIJSTVO - ŽIVINOREJA
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku.
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Izredni študij: ne
Zaposlitev: zaposlitev na področju kmetijske pridelave, predvsem reje živali ter proizvodnje in predelave hrane
živalskega izvora, v tržni in storitveni dejavnostih, na področju razvoja podeželja, zaščite živali ter varstva okolja.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

Andreja Beci, program:
UN Kmetijstvo – zootehnika
(2. letnik, II. stopnje – Kmetijstvo – zootehnika)
»Na BF imamo leto razdeljeno na 4
študijske bloke, kar je za nas super,
saj en predmet poslušamo krajši
čas, ob koncu predavanj pa opravimo vse obveznosti.
Na zootehniki imamo pogosto možnost opravljanja
predmetov po delih, tako da si s sprotnim učenjem lahko
kmalu prislužiš počitnice. Pri vsakem predmetu imamo
predavanja in vaje, prakso imamo le v 2. letniku. V 1.
letniku je najtežji predmet Mikrobiologija z imunologijo.

Imamo zelo dobro razvit tutorski sistem – študenti tutorji
pomagajo nižjim letnikom z nasveti, testi, zapiski. To je
faks za ljubitelje živali in kmetijstva in če si zainteresiran,
lahko začneš graditi kariero že med študijem. Naše
Društvo študentov zootehnike organizira koristne tečaje
in ekskurzije, ki se jih lahko udeležimo in so res super.
Negativna je mogoče le oddaljenost faksa, saj je večino
predavanj na Rodici. Rednega dela zraven študija ne
priporočam, je pa mogoče. Za žure je dovolj časa že med
letom, še slajše pa je imeti 3 mesece počitnic.«
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA - ODDELEK ZA ŽIVILSTVO
ima v študijskem letu 2020/2021 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe,
zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);

NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): ŽIVILSTVO IN PREHRANA
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo: 40 % poklicna matura, 40 % uspeh v 3. in 4. letniku in 20 % maturitetni predmet.
Izredni študij: ne
Zaposlitev: v obratih živilske industrije, v mikrobioloških, fizikalno-kemijskih in senzoričnih laboratorijih za kontrolo kakovosti hrane, v dejavnostih izobraževanja potrošnikov, inšpekcijskih službah za kontrolo kakovosti in
varnosti hrane, institucionalnih prehranskih obratih, zdraviliščih in centrih s posebnimi prehranskimi programi,
distribucijski centri in trgovine za prodajo hrane.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: 71 (2020), 72 (2019), 72,5 (2018)

Špela Gumzej, program:
UN Živilstvo in prehrana
(2. letnik, II. stopnje – Prehrana)
»Naš faks je zelo raznolik in ponuja
splošno uporabno znanje. Poseben
je tudi zaradi dostopnosti in
prilagodljivosti pedagoških delavcev.
Sprotno delo za študij obsega pisanje seminarskih nalog,
domačih nalog in pripravo na laboratorijske vaje. Za
izpite in kolokvije se pripravljam nekaj dni, za redke
tudi do dva tedna. Gradiva potrebna za učenje nam
posredujejo izvajalci predmetov v elektronski obliki, da
si ga lahko natisnemo. Sprotno učenje sem prakticirala

pri malo predmetih, ker so moj prosti čas zasedale
obštudijske dejavnosti. Aktivna sem v študentskem svetu,
ki skupaj s študentsko organizacijo in društvi skrbi za
veliko aktivnosti, zabav, izletov, piknikov, tekmovanj itd.
Veliko študentov ima v 1. letniku težave s Fiziko in Kemijo,
ki zahtevata razumevanje snovi. Razmerje med teorijo
in prakso je skoraj pol pol, z vajami se srečamo skoraj
povsod. Vsem toplo priporočam, da tekom študija ne
pozabijo tudi na svoje socialno življenje – študentska leta
so najlepša z razlogom.«
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO
bo imela v študijskem letu 2021/2022 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne
spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);
UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): ELEKTROTEHNIKA
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo, ki so opravili izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti
predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, razen če je to predmet Elektrotehnika in jih izbirajo po
naslednjem ključu: 40 % poklicna matura, 40 % uspeh v 3. in 4. letniku in 20 % maturitetni predmet.
Izredni študij: ne
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Zaposlitev: področje elektrotehniške (avtomatika, elektronika, energetika, mehatronika, telekomunikacije in
informacijsko-komunikacijske tehnologije) in računalniške industrije, ostala področja gospodarstva (kemična,
farmacevtska, gumarska, tekstilna in živilska industrija, metalurgija, trgovina, transport, informacijske dejavnosti in storitve) in negospodarstva (državna uprava, šolstvo, raziskovalni in razvojni inštituti in zavodi, vojska,
policija, zdravstvena dejavnost idr.).
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve, minimum za
2. in 3. željo je 94 (2020), 54 (2019), 57(2018)
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): APLIKATIVNA ELEKTROTEHNIKA
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: ne
Zaposlitev: v podjetjih, katerih primarna dejavnost je s področja elektronike, energetike, mehatronike, telekomunikacij in informacijsko-komunikacijskih tehnologij, avtomatike in tehniške kakovosti in tudi v različnih
drugih panogah gospodarstva (računalniška, kemična, farmacevtska, gumarska, tekstilna in živilska industrija,
metalurgija, trgovina, transport, informacijske dejavnosti in storitve) in negospodarstva (državna uprava, šolstvo, raziskovalni in razvojni inštituti in zavodi, vojska, policija, zdravstvena dejavnost idr.).
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve, minimum za
2. in 3. željo je 60,5 (2020), 66 (2019), 64 (2018)

Rebeka Škrjanc, program:
UN Multimedija, 3. letnik
»Naš faks je šola za življenje. Da
ti občutek, da je vse mogoče, če
imaš voljo. Sprejemnih izpitov za
multimedijo ni. Za večino predmetov
sem se morala učiti sproti ter sproti
reševati domače naloge. To se je izkazalo kot zelo
pozitivno, saj je bilo v veliko pomoč pri učenju za izpite.
Vso gradivo je na spletni učilnici ter na FB skupinah
od multimedije ter FRI-ja. Najtežji predmeti so tisti, ki

NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

INTERDISCIPLINARNI UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): MULTIMEDIJA (FE in FRI UL)
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo, ki so opravili izpit iz enega od maturitetnih predmetov in jih izbirajo po naslednjem
ključu: 40 % poklicna matura, 40 % uspeh v 3. in 4. letniku in 20 % maturitetni predmet.
Izredni študij: ne
Zaposlitev: zaposlovanje v podjetjih, katerih dejavnost pokriva področje multimedije, multimedijskih komunikacij, telekomunikacij in informacijsko-komunikacijskih tehnologij, širše področje multimedije, zaposlitev na
različnih drugih področjih gospodarstva (npr. radio in televizijska produkcija, trgovina, informacijske dejavnosti
in storitve), vodstvene funkcije v malih, srednjih in večjih podjetjih.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: 82,6 (2020), 77 (2019), 80 (2018)

potekajo na FRI, v 1. letniku sta najtežja Programiranje
in Arhitektura računalniških sistemov, predvsem ker
zahtevata ogromno sprotnega dela. Vaje so obvezne,
predavanja ne, vendar priporočam, da hodite na vsa
FRI predavanja. Poleg študija mi ni uspelo delati, sem pa
obiskovala dodatne tečaje, ki jih organizirata FE in UL.
Prostega časa ostane manj kot v srednji šoli, imamo pa
na faksu boljše žurke. Mislim, da vsak najde dovolj časa za
stvari, ki so mu pomembne.«
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

FAKULTETA ZA FARMACIJO
ima v študijskem letu 2020/2021 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe,
zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);
ENOVIT MAGISTRSKI PROGRAM II. STOPNJE (5 let): FARMACIJA
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: V enoviti magistrski študijski program Farmacija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno 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.
Vsi kandidati morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni okvir za
jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo: kandidati iz točke a) izbrani glede na: splošni uspeh pri splošni
maturi 40 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk, uspeh iz enega od predmetov pri splošni maturi:
biologija, biotehnologija, fizika ali kemija 20 % točk; kandidati iz točke b) in c) izbrani glede na: splošni uspeh
pri poklicni maturi ali zaključnem izpitu 40 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk, uspeh pri maturitetnem predmetu 20 % točk.
Izredni študij: ne
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Zaposlitev: lekarne, farmacevtska industrija, zastopništva, veledrogerije, zdravstvene organizacije, laboratoriji,
inštituti, zdravstveni domovi, klinični laboratoriji, državni organi.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: 83 (2020), 83 (2019), 92 (2018)
UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): LABORATORIJSKA BIOMEDICINA
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: V univerzitetni študijski program Laboratorijska biomedicina se
lahko vpiše: a) kdor je opravil splošno maturo; b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov: biologija, kemija, fizika ali biotehnologija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi.
Vsi kandidati morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni okvir za
jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo: kandidati iz točke a) izbrani glede na: splošni uspeh pri splošni
maturi oziroma zaključnem izpitu 60 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk; kandidati iz točke b) izbrani glede na: splošni uspeh pri poklicni maturi 50 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk, uspeh pri
maturitetnem predmetu 10 % točk.
Izredni študij: ne
Zaposlitev: medicinski laboratoriji na vseh treh ravneh zdravstva (zdravstveni domovi, bolnišnice, klinični centri
in inštituti), farmacevtska industrija, zastopništva, raziskovalne organizacije.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: 91 (2020), 88,5 (2019), 91 (2018)

NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): KOZMETOLOGIJA
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: V univerzitetni študijski program Kozmetologija se lahko vpiše: a)
kdor je opravil splošno maturo; b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in
izpit iz enega od maturitetnih predmetov: kemija, biologija, fizika ali biotehnologija; izbrani predmet ne sme biti
predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi.
Vsi kandidati morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni okvir za
jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo: kandidati iz točke a) izbrani glede na: splošni uspeh pri splošni
maturi oziroma zaključnem izpitu 60 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk; kandidati iz točke b) izbrani glede na: splošni uspeh pri poklicni maturi 40 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk, uspeh pri
maturitetnem predmetu 20 % točk.
Izredni študij: ne
Zaposlitev: v kozmetični industriji, regulativi in inšpekcijskih službah, v raziskovalnih inštitucijah, predstavništvih s kozmetičnimi izdelki ter pri svetovanju in trženju s kozmetičnimi izdelki v različnih ustanovah.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: 84,8 (2020), 78 (2019), 80 (2018)

Lucija Pišek, program:
UN Laboratorijska biomedicina,
2. letnik
»Študij, ki ga obiskujem je zahteven,
a je tega tudi vreden. V 1. letniku je
prakse malo, saj je večji del namenjen
predavanjem
in
pridobivanjem
osnovnega znanja, ki je potrebno za kvalitetno
opravljanje vaj v višjih letnikih. V 1. letniku so najtežji
izpiti iz Biomedicinske informatike in Fizike. Težki so
zaradi zahtevnejših računskih nalog. Najbolj naporno
in stresno je izpitno obdobje, saj izpitov večinoma ne
moreš opravljati s kolokviji. Čas, ki ga namenim učenju

pred izpitom, je odvisen od predmeta, lahko je to par
dni, lahko tudi teden ali dva. Za knjige ne porabim veliko,
največ denarja namenim za tiskanje PowerPointov, ki jih
profesorji naložijo na sistem Vis ter za skripte iz vaj. Ob
študiju ne delam, se pa vključujem v projekte in dejavnosti
ki jih organizira fakulteta. Študentje lahko obiskujemo
razne kongrese, simpozije, strokovne večere, javne
kampanje, motivacijske vikende, lahko pišemo članke
za glasilo imenovano Spatula, hodimo na mednarodne
izmenjave, sodelujemo v humanitarnih akcijah in še bi
lahko naštevala.«
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO
ima v študijskem letu 2020/2021 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe,
zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI I. STOPNJE (3 leta): GRADBENIŠTVO, GEODEZIJA IN
GEOINFORMATIKA, VODARSTVO IN OKOLJSKO INŽENIRSTVO
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo, ki so dodatno opravili izpit iz enega od maturitetnih predmetov. Izbira poteka po
naslednjem ključu: 40 % poklicna matura, 40 % uspeh v 3. in 4. letniku in 20 % maturitetni predmet.
Izredni študij: ne
Zaposlitev: Področja, na katerih se lahko zaposlijo diplomanti, so zelo raznolika. Po končanem študiju bodo
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lahko načrtovali razvoj mest in vasi v prostoru, zakoličevali in nadzirali gradnjo objektov, spremljali njihovo stabilnost, ali pa se bodo ukvarjali z evidentiranjem, upravljanjem ali trženjem nepremičnin. Med področji je tudi
urejanje vodotokov in celo načrtovanje čistilnih naprav. Tistim, ki jim je bližje delo z računalnikom, bo zanimivo
računalniško modeliranje vseh vrst procesov. Področij je veliko, diplomanti pa si lahko na podlagi svojih interesov in želja izberejo karierno pot, ki je povezana bodisi z delom na terenu in v javnih institucijah bodisi z delom
na računalnikih in z najnaprednejšimi programi ali v laboratorijih. Ne glede na začrtano pot bodo diplomanti
FGG UL pomagali izboljševati geoinformacijsko infrastrukturo in grajeno okolje. Na ta način bodo olajšali in
izboljšali vsakodnevno življenje ljudi in s svojim delom pustili pečat v življenju naslednjih generacij.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve
VISOKOŠOLSKA STROKOVNA ŠTUDIJSKA PROGRAMA I. STOPNJE (3 leta): OPERATIVNO GRADBENIŠTVO,
TEHNIČNO UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: ne
Zaposlitev: Inženirji fakultete pri svojem delu uporabljajo najsodobnejše instrumente kot so elektronski tahimetri in GNSS instrumenti s podporo satelitske tehnologije, laserski skenerji, pa vse do dronov. Področij je
veliko, diplomanti pa si lahko na podlagi svojih interesov in želja izberejo karierno pot, ki je povezana bodisi z
delom na terenu in v javnih institucijah bodisi z delom na računalnikih in z najnaprednejšimi programi ali v laboratorijih. Področij je veliko, diplomanti pa si lahko na podlagi svojih interesov in želja izberejo karierno pot, ki je
povezana bodisi z delom na terenu in v javnih institucijah bodisi z delom na računalnikih in z najnaprednejšimi
programi ali v laboratorijih. Ne glede na začrtano pot bodo diplomanti FGG UL pomagali izboljševati geoinformacijsko infrastrukturo in grajeno okolje. Na ta način bodo olajšali in izboljšali vsakodnevno življenje ljudi in s
svojim delom pustili pečat v življenju naslednjih generacij.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

1. letniku. Obseg predmeta je res velik in zahteva sprotno
delo, ter razumevanje teorije. Največ informacij o izpitih,
kolokvijih in odgovore na vprašanja za vse predmete se
dobi na spletni strani Klanček.si. Kar se tiče gradiva, je
na fakulteti knjižnica, v kateri si lahko sposodite skoraj
vse priročnike, ki jih potrebujete. Prostega časa je tekom
semestra veliko, malo manj med izpitnim obdobjem.
Poleg študija sam kar veliko delam. Ker smo trenutno kar
iskan kader, ni težko dobiti študentskega dela. Fakulteta
prireja tudi karierne dogodke, kjer se predstavljajo
podjetja, ki ponujajo tudi kadrovsko štipendijo.«

NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

Andraž Zavolovšek, program:
UN Gradbeništvo, 3. letnik
»Študij gradbeništva je zahteven, a
zelo zanimiv. Na faksu je veliko teorije
in malo prakse. Prakso imamo le v
3. letniku, in sicer 14 dni. Predavanja
večinoma niso obvezna, se je pa dobro
pozanimati od starejših, katera je dobro spremljati sproti
in katera ne. Sam bi med pomembnejše za obiskovanje
zagotovo štel predmete, kot so Matematika, Trdnost in
Konstrukcije. Zame sta bila najbolj zanimiva predmeta
Stavbarstvo 1 in 2, saj me zanimajo energijske obnove
objektov. Najtežji predmet zame je bila Matematika 2 v

 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

FAKULTETA ZA ARHITEKTURO
bo imela v študijskem letu 2021/2022 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne
spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);
ENOVITI MAGISTRSKI PROGRAM II. STOPNJE (5 let): ARHITEKTURA
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 75 % preizkus sposobnosti, 12,5 % splošni uspeh pri maturi in 12,5
% splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo (opravljen izpit iz maturitetnega
predmeta matematika oziroma tujega jezika, če je kandidat matematiko že opravil pri poklicni maturi), ki jih izbirajo po naslednjem ključu: 75 % preizkus sposobnosti, 12,5 % splošni uspeh pri poklicni maturi, 12,5 % splošni
uspeh v 3. in 4. letniku. Preizkus sposobnosti za študij lahko kandidat opravlja le enkrat v tekočem razpisnem
postopku in velja le za tekoče leto.
Izredni študij: da, šolnina za leto 2021/2022 znaša 3.000 €.
Zaposlitev: projektantske organizacije, gradbena podjetja, urbanistični zavodi, inšpektorati, industrija.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: omejitev vpisa (2020, 2019)*,
54,84 (2018), 51,48 (2017), 63,27 (2016); izredno brez omejitve v zadnjih treh letih
UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): URBANIZEM
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 80 % preizkus sposobnosti, 10 % splošni uspeh pri maturi in 10 %
splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo (opravljen izpit iz maturitetnega
predmeta matematika oziroma tujega jezika, če je kandidat matematiko že opravil pri poklicni maturi), ki jih
izbirajo po naslednjem ključu: 80 % preizkus sposobnosti, 10 % splošni uspeh pri poklicni maturi, 10 % splošni
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uspeh v 3. in 4. letniku. Preizkus sposobnosti za študij lahko kandidat opravlja le enkrat v tekočem razpisnem
postopku in velja le za tekoče leto.
Izredni študij: da, šolnina za leto 2021/2022 znaša 3.000 €.
Zaposlitev: v javnih službah (ministrstva, v javnih zavodih), na upravnih enotah, na občinah, na raznih raziskovalnih inštitucijah, v projektivi ipd.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve
* Za študijski leti 2020/2021 in 2020/2021 (glede na število prispelih prijav) je bil sprejet sklep o omejitvi vpisa. Na tem programu ni podatka
o minimumu, saj je bilo sprejetih manj kandidatov kot je bilo razpisanih mest. Preizkus sposobnosti je namreč opravilo manj kandidatov.

Petra Mlakar, program:
EM Arhitektura, 5. letnik
»Arhitektura je način življenja in
ne poklic. Po mnenju študentov je
Fakulteta za arhitekturo Univerze v
Ljubljani unikatna, predvsem zaradi
druženja in dela na samem faksu do
poznih jutranjih ur. Glavni kriteriji sprejemnih izpitov so
želja po novih znanjih, kritično razmišljanje, inovativnost,
razgledanost, komunikativnost, samostojnost ter seveda
znanje tehničnega risanja. Največji šok v 1. letniku
predstavljajo praktično naravnani predmeti, saj stojijo

na temeljih strogo kritičnega mišljenja, abstrahiranja,
samostojnosti in precejšnje količine dela. Za pomoč so
vedno na voljo starejši študenti in tutorji. Najbolj zanimiv in
hkrati najpomembnejši predmet je seminar Projektiranje,
kjer skupino sestavlja nabor študentov iz vsakega letnika.
Sprotnega praktičnega dela je ogromno, vendar so
študentje, ki kljub študiju ohranjajo svoje hobije, običajno
uspešnejši. V 1. letniku večina sicer svoj čas nameni delu na
faksu, kasneje pa je priporočljivo, sodelovati tudi v javnih
natečajih, na delavnicah in projektih.«
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA - ODDELEK ZA GEOLOGIJO
bo imela v študijskem letu 2021/2022 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne
spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);
UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): GEOLOGIJA
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 50 % splošna matura, 50 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo, ki jih izbirajo po naslednjem ključu: 20 % poklicna matura, 40 % uspeh
v 3. in 4. letniku in 40 % uspeh pri maturitetnem predmetu matematika ali tuj jezik (slednji v primeru, če je kandidat matematiko že opravil pri poklicni maturi).
Izredni študij: ne
Nekaj primerov možnih zaposlitev: geološka podjetja, znanstveno-raziskovalni inštituti, rudarstvo, gradbeništvo.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

Lea Dvorščak, program:
UN Geologija, 3. letnik
»Na fakulteti so mi bili najbolj všeč
predmeti Petrologija, Stratigrafija,
Paleontologija in Tektonika, predvsem
zato, ker so vaje odlično povezane
s predavanji, prav tako ti predmeti
vključujejo terenske vaje, ki so zame najboljši način učenja
geologije. Tereni so absolutna prednost našega faksa, so
res zabavni, bolje se spoznamo tudi s profesorji, poleg
tega pa lahko v naravi opazujemo fenomene, o katerih
nam predavajo. Pozitivna stran je tudi, da nas je v letniku
malo in nas profesorji hitro spoznajo, kar izboljša njihova

predavanja in tudi naše razumevanje snovi. Sprotno delo
obsega reševanje vaj, utrjevanje snovi, branje člankov in
priprava predstavitev pri posameznih predmetih. Število
ur, ki jih posvečam študiju, se z leti viša. V 1. letniku večini
študentov predstavlja težave Matematika. V višjih letnikih
sta morda zahtevnejša predmeta Strukturna geologija
in Inženirska geologija, ker je potrebna dobra prostorska
predstava. Vendar res zahtevnih predmetov nimamo.
Večino gradiva nam posredujejo profesorji, tudi knjige in
skripte. Te so na voljo tudi v knjižnici na fakulteti, kjer jih
lahko tudi kupiš.«
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA - ODDELEK ZA MATERIALE IN METALURGIJO
bo imela v študijskem letu 2021/2022 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);
UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): INŽENIRSTVO MATERIALOV
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo, ki jih izbirajo po naslednjem ključu: 40 % poklicna matura, 40 % uspeh
v 3. in 4. letniku in 20 % uspeh pri maturitetnem predmetu.
Izredni študij: da, šolnina za šolsko leto 2021/2022 za 1. letnik znaša 5.500 €.
Zaposlitev: industrija, raziskovalne inštitucije, učitelj, javne službe.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve
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NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): METALURŠKE TEHNOLOGIJE
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: da, šolnina za šolsko leto 2021/2022 za 1. letnik znaša 4.000 €.
Nekaj primerov možnih zaposlitev: industrija, raziskovalne inštitucije, učitelj, javne službe.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

Gregor Šegel, program:
UN Metalurške tehnologije
(1. letnik, II. stopnje – Materiali
in metalurgija)
»Veliko dela poteka v laboratoriju
za taljenje in termodinamiko. Za
razumevanje dela v laboratoriju
je potrebno dobro razumevanje teorije procesov, ki
jih preučujemo, zato so vaje in predavanja navadno
kombinirana. Vaje so obvezne, predavanja niso. Dnevno
delo obsega študiranje posameznih predmetov, kakor
tudi pisanje seminarskih nalog. Najbolj zanimivi so
predmeti, ki potekajo v laboratorijih, npr. Livarski
praktikum, kjer poteka taljenje kovin in ulivanje izdelkov.
Najtežji predmeti so Matematika 1, 2 in 3, Fizikalna

metalurgija in Termodinamika. Vse knjige in skripte so na
voljo v knjižnici naše fakultete ali jih profesorji posredujejo
v digitalni obliki. Stari testi in gradiva se prenašajo
iz generacije v generacijo. Fakulteta zaradi širokega
spektra snovi ponuja odlične možnosti za zaposlitev na
širokem področju, kjer kadra primanjkuje, študentje se
tesno povežejo s podjetji že v času študija. S pravilnim
usklajevanjem časa namenjenega študiju, ostane več
kot dovolj časa za študentske zabave. Na fakulteti ima
veliko vlogo t. i. »mali skok čez kožo«, kjer profesorji in
študentje tradicionalno sprejmejo bruce, sledi pa zabava
do zgodnjih jutranjih ur.«
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA - ODDELEK ZA GEOTEHNOLOGIJO, RUDARSTVO IN OKOLJE
bo imela v študijskem letu 2021/2022 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);
UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): GEOTEHNOLOGIJA IN OKOLJE
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo, ki jih izbirajo po naslednjem ključu: 40 % poklicna matura, 40 % uspeh v
3. in 4. letniku in 20 % uspeh pri maturitetnem predmetu matematika, fizika ali tuj jezik (izbrani predmet ne sme
biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi).
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Izredni študij: ne
Nekaj primerov možnih zaposlitev: raziskovalec, projektant na področju rudarstva, gradbeništva, javne uprave in v raziskovalnih ter znanstvenih inštitucijah doma in v tujini.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): GEOTEHNOLOGIJA IN RUDARSTVO
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: ne
Nekaj primerov možnih zaposlitev: raziskovalec, projektant, strokovni sodelavec na področju rudarstva,
gradbeništva, javne uprave in v raziskovalnih ter znanstvenih inštitucijah doma in v tujini.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

Tomaž Ukmar, program:
UN Geotehnologija in okolje,
absolvent 3. letnika
»Sprejemni izpiti niso potrebni. Za ta
študij sem se odločil, ker ima zelo dobre
možnosti zaposlitve, napredovanja,
izobraževanja v tujini in sodelovanja
pri projektih po celem svetu. Dnevno porabim približno
eno uro časa za študij in seminarske naloge. Glede na
to, da večino snovi razumem že med predavanji, se mi v
prostem času ni treba pretirano učiti. Prav pridejo zapiski iz
dnevne snovi predmetov, čeprav je le-te dokaj malo. Meni
osebno so bili vsi strokovni predmeti zanimivi, saj sem se
pri vsakem predmetu in pri vsaki uri naučil nekaj novega.

Najtežji predmeti so mi bili matematika, fizika, kemija in
tehnična mehanika, saj je njihova snov dokaj obširna.
Sam nisem kupil nobenega učbenika ali knjige. Večinoma
se knjige dobijo v knjižnici, te si nato večina študentov kar
fotokopira in si ustvari svoje skripte. Kar se tiče strokovnih
predmetov, nam večina profesorjev pošlje na elektronski
naslov svoje skripte. Na našem programu je tudi obvezno
160-urno praktično usposabljanje. Med samim študijem
imamo vaje v šolskem laboratoriju, kjer nam profesorji
ali njihovi asistenti prikažejo različne poskuse, naprave,
njihovo delovanje in aplikativnost.«
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA - ODDELEK ZA TEKSTILSTVO, GRAFIKO IN OBLIKOVANJE
bo imela v študijskem letu 2021/2022 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne
spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);
UNIVERZITETNA PROGRAMA I. STOPNJE (3 leta): NAČRTOVANJE TEKSTILIJ IN OBLAČIL, GRAFIČNE IN
INTERAKTIVNE KOMUNIKACIJE
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo, ki jih izbirajo po naslednjem ključu: 40 % poklicna matura, 40 % uspeh
v 3. in 4. letniku in 20 % uspeh pri maturitetnem predmetu.
Izredni študij: ne
Nekaj primerov možnih zaposlitev: razvoj novih izdelkov v industriji, pedagoško delo, strokovno delo v javnih
službah in zastopništvih, vodi in načrtuje procese v grafični industriji in na področju interaktivnih komunikacij.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: Načrtovanje tekstilij in oblačil: brez omejitve v zadnjih treh letih; Grafične in interaktivne komunikacije: brez omejitve - minimum za 2. in 3.
željo 74 (2020), 62 (2019), 64 (2018)
UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): OBLIKOVANJE TEKSTILIJ IN OBLAČIL
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: opravlja se preizkus likovne nadarjenosti. Če bo sprejet sklep o
omejitvi vpisa: 70 % preizkus, 20 % splošna matura in 10 % uspeh v 3. in 4. letniku. Izbirajo tudi kandidate s
poklicno maturo: 70 % preizkus, 10 % poklicna matura, 10 % uspeh v 3. in 4. letniku in 10 % maturitetni predmet.
Izredni študij: ne
Nekaj primerov možnih zaposlitev: snovanje novih vzorcev, modelov, kolekcij, ekonomska propaganda, raziskovanje tržišča.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: omejitev vpisa (2020), brez
omejitve (2019), omejitev vpisa (2018)
VISOKOŠOLSKA STROKOVNA PROGRAMA I. STOPNJE (3 leta): TEKSTILNO IN OBLAČILNO INŽENIRSTVO,
GRAFIČNA IN MEDIJSKA TEHNIKA
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku
Izredni študij: samo Grafična in medijska tehnika, šolnina za študijsko leto 2020/2021 znaša za 1. letnik 3000 €.
Zaposlitev: razvoj novih izdelkov v industriji, pedagoško delo, strokovno delo v javnih službah in zastopništvih,
vodi in načrtuje procese v grafični industriji in na področju interaktivnih komunikacij.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: Grafična in medijska tehnika-redni: 81 (2020), 83 (2019), 83 (2018); Tekstilno in oblačilno inženirstvo: brez omejitve v zadnjih treh letih
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Marika Gönc, program:
UN Načrtovanje tekstilij in oblačil, 3. letnik
»Študij ti je pisan na kožo, če te veselijo
naravoslovni predmeti, Tekstilije,
Ustvarjalno reševanje problemov,
Odnos trajnostnega razvoja in
družbene odgovornosti, ter bi rad prispeval k oblikovanju
trajnostne vizije prihodnosti. Dnevno delo v 1. letniku
obsega učenje matematike, fizike, kemije in vlaken. V
2. letniku se dnevno delo povsem spremeni in je več

praktičnega dela, kar obsega laboratorijske vaje, risanje
vezav in krojev ter pisanje seminarskih nalog. Profesorji
so zelo razumevajoči in dobro predavajo snov. Vaje
so obvezne in zelo pomagajo pri razumevanju teorije,
medtem ko predavanja običajno niso obvezna. Za večino
so najtežji predmeti Matematika, Fizika in Organska ter
Anorganska kemija, vendar je zahtevnost teh predmetov
odvisna od predznanja. Od profesorjev dobimo večino
gradiva v obliki PowerPoint drsnic in raznih videov, vendar
so v knjižnici dostopne tudi zelo dobre knjige. Treba je
kupiti le nekaj skript, ki se dobijo pri knjižničarki.«

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO
ima v študijskem letu 2020/2021 razpisane naslednje prvostopenjske študijske programe (v tekočem letu so
možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);

NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

UNIVERZITETNI PROGRAMI I. STOPNJE (3 leta): BIOKEMIJA, KEMIJA, KEMIJSKO INŽENIRSTVO, TEHNIŠKA
VARNOST
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, se pri izboru kandidatov upoštevajo merila, objavljena na spletni strani fakultete.
Izredni študij: ne
Zaposlitev: znanstveno-raziskovalni inštituti, šolstvo, kemijska, farmacevtska in papirna industrija, metalurgija,
okoljevarstvene tehnologije, inšpekcijske službe, zdravstvo, prehrambena industrija, forenzični laboratorij.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: Biokemija: 88,5 (2020), 85
(2019), 87 (2018); Kemija: 86 (2020), 84,5 (2019), 88,5 (2018); Kemijsko inženirstvo: 80 (2020), 74 (2019), 80 (2018);
Tehniška varnost: brez omejitve v zadnjih treh letih
VISOKOŠOLSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): KEMIJSKA TEHNOLOGIJA
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: ne
Zaposlitev: znanstveno-raziskovalni inštituti, šolstvo, kemijska industrija, farmacevtska industrija, papirna industrija, metalurgija, okoljevarstvene tehnologije, zdravstvo, prehrambena industrija, forenzični laboratorij.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: 81 (2020), 74 (2019), 76,5 (2018)

Ajda Uranič, program:
UN Kemijska tehnologija, diplomantka
»Za to smer sem se odločila, ker je poleg teorije tudi
veliko praktičnega, laboratorijskega dela in računskih
problemov. Je super kombinacija naravoslovnih smeri,
ne le splošne kemije, in daje veliko na uporabno vrednost.
Dnevno delo za faks zahteva približno 2 uri. Računske
naloge in priprave na laboratorijske vaje sem reševala že
sproti, intenzivno učenje za izpite pa je potekalo od nekaj

dni do 14 dni pred izpiti. Najtežji predmet v 1. letniku je
Matematika in statistika, predvsem teoretični del (ustni
izpit), vendar je bil ta predmet poleg sklopa Analizne
kemije moj najljubši, saj rada rešujem računske probleme.
Za knjige se ne zapravi veliko (cca. 50 €/letnik), obvezen je
predvsem nakup gradiva za vaje, ki ni pretirano drago. Ob
študiju mi je ostalo dovolj prostega časa, le med izpitnim
obdobjem ga je bilo manj. Poleg študija sem ves čas tudi
opravljala študentsko delo med vikendi in počitnicami.«

MEDICINSKA FAKULTETA
ima v študijskem letu 2020/2021 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe,
zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);
ENOVITA MAGISTRSKA ŠTUDIJA II. STOPNJE (6 let): DENTALNA MEDICINA, MEDICINA
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 35 % splošna matura, 20 % uspeh v 3. in 4. letniku ter 45 % uspeh
pri posameznih predmetih mature (matematika, tuji jezik, en naravoslovni predmet).
Izredni študij: ne
Zaposlitev: javni in zasebni zdravstveni zavodi.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: Dentalna medicina: 84,0
(2020), 87,7 (2019), 88,9 (2018); Medicina: 87,5 (2020) 90,05 (2019), 91,2 (2018)
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Klara Osterman, program:
EM Dentalna medicina, 6. letnik
»Za ta faks sem se odločila, ker sem želela delati v
zdravstvu. Pri Dentalni medicini me je pritegnilo to, da
se v prvih letih naučiš ogromno o delovanju človeškega
telesa, kasneje pa vseeno opravljaš drugačen poklic. Prvi
trije letniki zajemajo pred-klinične predmete: potrebna je
priprava na vaje in precej redne kolokvije, ki so pogosto
pogoj za pristop k izpitu. Med 4. in 6. letnikom se začnejo
klinični predmeti, kjer so občasno kolokviji, glavna je
priprava na vaje, ki so na tej točki delo s pacienti. Čas za

učenje variira med predmeti – od nekaj dni, do malo več
kot 1 mesec. Osebno najtežja mi je bila Fiziologija (2.
letnik), za enega težjih izpitov velja predmet Ustne bolezni
in parodontologija (6. letnik). Literaturo lahko dobimo
od starejših letnikov, knjige so večinoma dostopne tudi
v pdf obliki na spletu. Količina prostega časa se razlikuje
med letniki in semestri, a ni prehudo, saj mi je ostal čas
za hobije in potovanja, od 3. letnika pa opravljam tudi
študentska dela.«
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO
ima v študijskem letu 2020/2021 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe,
zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);

NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

UNIVERZITETNA PROGRAMA I. STOPNJE (3 leta): FIZIKA
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 30 % splošni uspeh pri maturi, 30 % uspeh iz matematike pri
maturi, 20 % uspeh iz fizike pri maturi oz. v 3. letniku, če je kandidat ni opravljal pri splošni maturi in 20 % splošni
uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo in izpitom iz maturitetnega predmeta
matematika (če je kandidat ta predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli maturitetnega
predmeta, ki ga še ni opravil pri poklicni maturi), ki jih izbirajo po naslednjem ključu: 50 % splošni uspeh pri
poklicni maturi, 20 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku in 30 % uspeh iz matematike pri poklicni maturi ali pri
maturitetnemu predmetu matematika.
Izredni študij: ne
Zaposlitev: raziskovalna dejavnost, visoko šolstvo, računalniška industrija elektro - in elektronska industrija, telekomunikacije, optična in strojna industrija, gradbeništvo, energetika, kemijska industrija, farmacevtska industrija, zdravstvo, certifikacijske institucije, izobraževanje in mediji, finance, državna uprava (različne agencije).
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve
UNIVERZITETNA PROGRAMA I. STOPNJE (3 leta): MATEMATIKA, FINANČNA MATEMATIKA
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 30 % splošni uspeh pri splošni maturi, 30 % uspeh iz matematike
pri splošni maturi, 20 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku in 20 % uspeh iz matematike v 3. in 4. letniku. Sprejemajo
tudi kandidate s poklicno maturo in izpitom iz maturitetnega predmeta matematika, ki jih izbirajo po naslednjem ključu: 20 % splošni uspeh pri poklicni maturi, 40 % uspeh pri predmetu splošne mature matematika, 10
% splošni uspeh v 3. in 4. letniku in 30 % uspeh iz matematike v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: ne
Zaposlitev: tehnološki in logistični sektorji gospodarstva, raziskovalne in razvojne inštitucije in tehnološki
parki, javna uprava, statistični zavod, banke, zavarovalnice, borze in borzno-posredniške hiše, pokojninski in
zdravstveni skladi.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: Finančna matematika: brez
omejitve (2020, 2019, 2018); Matematika: brez omejitve (2020, 2018), brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je
73,5 (2019)
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): APLIKATIVNA FIZIKA
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 20 % splošni uspeh pri splošni/poklicni maturi, 30 % uspeh iz
matematike pri splošni/poklicni maturi oziroma v 4. letniku srednje šole, če kandidat matematike ni opravil pri
poklicni maturi, 20 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku in 30 % uspeh iz fizike v zadnjem letniku srednje šole, ko se
je predmet predaval.
Izredni študij: samo Grafična in medijska tehnika, šolnina za študijsko leto 2020/2021 znaša za 1. letnik 3000 €.
Zaposlitev: raziskovalna dejavnost, računalniška industrija, elektro in elektronska industrija, telekomunikacije,
optična in strojna industrija, gradbeništvo, energetika, kemijska in farmacevtska industrija ter državna uprava.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): PRAKTIČNA MATEMATIKA
Kandidate izbirajo po naslednjih ključih: 30 % uspeh pri splošni/poklicni maturi, 30 % uspeh iz matematike
pri splošni/poklicni maturi, 20 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku in 20 % uspeh iz matematike v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: ne
Zaposlitev: informacijski sektorji gospodarstva (programerji, razvijalci informacijskih tehnologij, skrbniki strežnikov, podpora uporabnikom), tehnološki in logistični sektorji gospodarstva, statistične službe (načrtovanje anket, statistična obdelava podatkov), informacijska in matematična podpora v finančnih inštitucijah, javna uprava.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve
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ENOVITI MAGISTRSKI PROGRAM II. STOPNJE (5 let): PEDAGOŠKA MATEMATIKA
Kandidate izbirajo po naslednjih ključih: 30 % splošni uspeh pri splošni maturi, 30 % uspeh iz matematike pri
splošni maturi, 20 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku in 20 % uspeh iz matematike v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi
kandidate s poklicno maturo in izpitom iz maturitetnega predmeta matematika, ki jih izbirajo po naslednjem
ključu: 20 % splošni uspeh pri poklicni maturi, 40 % uspeh pri predmetu splošne mature matematika, 10 %
splošni uspeh v 3. in 4. letniku in 30 % uspeh iz matematike v 3. in 4. letniku. Kandidati, ki niso zaključili srednje
šole v Sloveniji, morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni okvir
za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom.
Izredni študij: ne
Zaposlitev: poučevanje, zaposlitev v inštitucijah, ki se ukvarjajo z razvojem šolstva, zaposlitev lahko najdejo
tudi v gospodarstvu.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

Žana Strgar, program:
EM Pedagoška matematika,
5. letnik
»Prvi
trije
letniki
Pedagoške
matematike potekajo skupaj s
splošno matematiko, tako da bi smer
odsvetovala tistim, ki jim matematika
ni preveč všeč. Nobena predavanja in vaje niso obvezne,
je pa priporočljivo, da hodiš, saj hitro ugotoviš, da težje
narediš izpit, če manjkaš. Najtežja v 1. letniku sta sigurno
Analiza in Algebra. Na FMF so zelo kvalitetna predavanja,
učenja je kar veliko, ampak se da. Zelo pametno je sprotno

učenje, vsak dan vsaj po kakšno uro, dve, v času kolokvijev
in izpitov po več ur na dan. Osnovno gradivo so zapiski iz
predavanj, stare teste pa profesorji po navadi kar objavijo
v spletni učilnici. Pozitivna stran študijskega programa
je zagotovo obvezna pedagoška praksa, da vidiš, če
ti pedagoško delo sploh ustreza. Med študijem sem se
ukvarjala s športom vsa leta, tudi druženja s prijatelji niso
trpela, bi pa ob študiju prva leta zelo težko delala. Moj
nasvet bodočim študentom: ne obupajte prehitro, vse se
da, če vložiš primerno količino truda.«
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET, PORTOROŽ
bo imela v študijskem letu 2021/2022 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne
spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);
UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): TEHNOLOGIJA PROMETA IN LOGISTIKA
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: v univerzitetni študijski program Tehnologija prometa in logistika
se lahko vpiše: a) kdor je opravil splošno 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) in c) izbrani glede na: splošni uspeh pri splošni
maturi oziroma zaključnem izpitu: 60 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk;
kandidati iz točke b) izbrani glede na: splošni uspeh pri poklicni maturi: 40 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku:
40 % točk, uspeh pri maturitetnem predmetu: 20 % točk.
Izredni študij: da, šolnina za študijsko leto 2021/2022 znaša 2.000 € in možno je plačilo v 2 obrokih.
Kraj izvajanja študija: Portorož in Ljubljana, če je dovolj kandidatov.
Zaposlitev: vodstvena dela v različnih prometnih, pomorskih in logističnih podjetjih, v organih državne uprave, kjer bodo s svojim znanjem oblikovali razvoj prometnega in logističnega sektorja. Pričakuje se, da bodo
študentje študij nadaljevali na drugi stopnji.
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): PROMETNA TEHNOLOGIJA IN TRANSPORTNA
LOGISTIKA
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: v visokošolski strokovni študijski program Prometna tehnologija in
transportna logistika se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo. Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi: 60 % točk,
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40 % točk.
Izredni študij: se izvaja, šolnina za študijsko leto 2021/2022 znaša 2.000 € in možno je plačilo v 2 obrokih.
Kraj izvajanja študija: Portorož in Ljubljana, če je dovolj kandidatov.
Zaposlitev: strokovna in vodstvena dela v različnih prometnih in pomorskih podjetjih ali podjetjih, ki se ukvarjajo z logistiko in distribucijo izdelkov, npr: letališča, pristanišča, avto-prevozna podjetja, železnica, marine, špedicije, carine, zunanja trgovina, pošta, avtocestna podjetja, organi državne uprave in podobno.
VISOKOŠOLSKA STROKOVNA PROGRAMA I. STOPNJE (3 leta): NAVTIKA in LADIJSKO STROJNIŠTVO
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: v visokošolska strokovna študijska programa Navtika in Ladijsko
strojništvo se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu,
poklicno maturo ali splošno maturo.
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NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na: splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi: 60 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40 % točk.
Izredni študij: se izvaja, šolnina za študijsko leto 2021/2022 znaša 2.000 € in možno je plačilo v 2 obrokih.
Kraj izvajanja študija: Portorož
Zaposlitev: Diplomanti navtike so usposobljeni za neposredno službo na ladjah trgovske mornarice, začenši
s kadeturo - pripravništvom in napredovanjem v častniške nazive krovne službe do kapitana največje prekooceanske trgovske mornarice, tovorne ali potniške ladje, ki lahko pluje po vsem svetu. Diplomanti navtike se
lahko zaposlijo tudi na kopnem, saj imajo znanja, potrebna za strokovna in vodstvena dela v različnih panogah
pomorskega in prometnega gospodarstva, kot so: pristanišča, marine, špedicije, agencije, ladjedelnice…
Diplomanti ladijskega strojništva so usposobljeni za neposredno službo na ladjah trgovske mornarice, začenši
z asistentom stroja in napredovanjem v častniške nazive do upravitelja stroja velike ladje, ki lahko pluje povsod
po svetu. Diplomanti ladijskega strojništva so primerno usposobljeni tudi za delo v gospodarstvu na kopnem,
kot so na primer: pristanišča, ladijski prevozniki, marine, ladjedelnice, upravljanje in vzdrževanje jaht, vodenje
proizvodnih obratov, razvojni oddelki, vzdrževanje strojev in naprav, vodenje energetsko procesnih sistemov v
industriji, hotelirstvu, turizmu, bolnišnicah itd.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitev za vse študijske programe

Ivana Vujičić, program:
UN Tehnologija prometa in logistika, 3. letnik
»Za ta študij sem se odločila zato, ker
se zanimam za promet že od osnovne
šole. Fakulteta je zanimiva, dinamična
in polna novih ambicioznih študentov
iz različnih držav. Dnevno za študij porabim manj kot
eno uro, da si ustvarim zapiske. Učim se dneve pred
izpitom, koliko dni pa je odvisno od obsežnosti predmeta.
Običajno se učim 2–3 dni za en izpit. Najbolj zanimivi
predmeti so Ekonomika, Prometni sistem, Prometna
sredstva. Za večino študentov sta v 1. letniku najtežja
predmeta Elektrotehnika in Informatika. Zahtevna
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sta zaradi predizpitnih obveznosti in veliko obveznih
domačih nalog. Gradivo za študij je objavljeno na spletni
strani fakultete pod imenom profesorja ali na spletni
strani visfpp.uni-lj.si. Trenutno se najbolj uporablja
e-učilnica, saj je odlična platforma za pridobitev gradiva,
prav tako je na njej na voljo veliko drugih informacij glede
predmeta, npr. datum kolokvija/izpita, domače naloge,
kriteriji ocenjevanja itd. Prostega časa je veliko, zato lahko
ob študiju tudi delamo. Na fakulteti obstajajo različne
aktivnosti, iz lastnih izkušenj priporočam pomorske
aktivnosti, kot sta veslanje in jadranje.«
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Urban Pegan, program:
VS Navtika, 3. letnik
»Teorije in prakse je približno enako,
saj imamo veliko usposabljanj na
simulatorjih, projektna dela, risanje
na pomorske karte, usposabljanje
za preživetje in podobne veščine.
Med težjimi predmeti je Matematika (izbrana poglavja
Fizike in Matematike 1), kjer se dijaki, ki niso obiskovali
gimnazije lahko prvič srečajo z odvodi, integrali in
težjimi primeri trigonometrije. Zanimiv predmet
mi je bil Mornarske veščine, pri katerem se študenti
naučijo veslanja, vožnje s čolnom na motorni pogon,
mornarskih vozlov, evakuiranja ladje, reševanja ljudi iz
morja in jadranja z raznimi tipi jadrnic. Všeč mi je bil še

Usposabljanje na ladijskih simulatorjih, pri katerem smo
se učili manevriranja z raznimi ladjami in splošnega dela
na komandnem mostu. Dnevno delo obsega reševanje
domačih nalog in pisanje seminarskih nalog. Po navadi
se učim dan do dva pred izpitom, ker si snovi ni težko
zapomniti. Rabljene knjige dobimo od ostalih študentov
pri študentski organizaciji Trizob in v knjižnici, teste pa
od višjih letnikov. Skripte študentom pošljejo profesorji v
spletno učilnico ali na mail, saj profesorji radi pomagajo.
Sem predmetni tutor in delam na mednarodnem projektu
v sklopu faksa, a še vedno najdem čas za svoje hobije in
žure. Imamo tudi jadralni in veslaški klub, kateremu se
lahko pridruži vsak, tudi popoln začetnik.«
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
ima v študijskem letu 2020/2021 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe,
zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);

NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: Vpiše se lahko: (a) kdor je opravil zaključni izpit na katerem koli
štiriletnem srednješolskem programu, (b) kdor je opravil poklicno maturo ali, (c) kdor je opravil splošno maturo.
Kandidati bodo izbrani glede na: splošni uspeh na zaključnem izpitu, poklicni maturi ali maturi (60 % točk), splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk).
Redni in izredni študij*; Kraj izvajanja študija: Portorož in Ljubljana, če je dovolj kandidatov.
Zaposlitev: upravljalec informacijskih sistemov, razvijalec programske opreme, inženir
za informacijsko varnost, sistemski administrator, spletni razvijalec, robotik, inženir interneta stvari.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: 79,8 (2020), 79 (2019), 75 (2018)
UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: Vpiše se lahko: (a) kdor je opravil splošno maturo, (b) kdor je opravil
poklicno maturo v katerem koli 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, ali
(c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal kateri koli štiriletni srednješolski program. Kandidati iz točk (a) in (c) bodo izbrani
glede na: splošni uspeh na zaključnem izpitu ali maturi (60 % točk), splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk).
Kandidati iz točke (b) bodo izbrani glede na: splošni uspeh pri poklicni maturi (20 % točk), splošni uspeh v 3. in 4.
letniku (40 % točk), uspeh pri maturitetnem predmetu (40 % točk).
Zaposlitev: razvijalec programske opreme, projektni vodja, arhitekt računalniških omrežij,
upravljalec podatkovnih baz, sistemski analitik/arhitekt, razvijalec operacijskih sistemov, robotik, razvijalec
umetne inteligence/strojnega učenja.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: 75 (2020), 76 (2019), 68,5 (2018)
INTERDISCIPLINARNI UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): RAČUNALNIŠTVO IN MATEMATIKA
(v sodelovanju s Fakulteto za matematiko in fiziko)
Kandidati iz točk (a) in (c) bodo izbrani glede na: splošni uspeh pri maturi oz. zaključnem izpitu (60 % točk),
splošni uspeh v 3. in 4. letniku (20 % točk), uspeh iz matematike v 3. in 4. letniku srednje šole (20 % točk). Kandidati iz točke (b) bodo izbrani glede na: splošni uspeh pri poklicni maturi (30 % točk), uspeh pri maturitetnem
predmetu (30 % točk), splošni uspeh v 3. in 4. letniku (20 % točk), uspeh iz matematike v 3. in 4. letniku srednje
šole (20 % točk).
Zaposlitev: podatkovni arhitekt, podatkovni analitik, aktuar, razvijalec umetne inteligence/
strojnega učenja, inženir za informacijsko varnost.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: 87,8 (2020), 86 (2019), 80 (2018)
INTERDISCIPLINARNI UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): MULTIMEDIJA (v sodelovanju s
Fakulteto za elektrotehniko)
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: Vpiše se lahko: (a) kdor je opravil splošno maturo, (b) kdor je opravil
poklicno maturo v katerem koli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani
predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, ali (c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal
kateri koli štiriletni srednješolski program. Kandidati iz točk (a) in (c) bodo izbrani glede na: splošni uspeh pri
maturi oz. zaključnem izpitu (60 % točk), splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk). Kandidati iz točke (b) bodo
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izbrani glede na: splošni uspeh pri poklicni maturi (40 % točk), splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk), uspeh
pri maturitetnem predmetu (20 % točk).
Zaposlitev: razvijalec mobilnih aplikacij, strokovnjak za uporabniško izkušnjo, sistemski inženir multimedije,
spletni razvijalec, razvijalec multimedijskih storitev.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: 82,6 (2020), 77 (2019), 80 (2018)
INTERDISCIPLINARNI UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): UPRAVNA INFORMATIKA (v
sodelovanju s Fakulteto za upravo)
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: Vpiše se lahko: (a) kdor je opravil splošno maturo, (b) kdor je opravil
poklicno maturo v katerem koli 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, ali (c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal kateri koli štiriletni srednješolski program. Kandidati iz točk (a) in (c)
bodo izbrani glede na: splošni uspeh pri maturi oz. zaključnem izpitu (60 % točk), splošni uspeh v 3. in 4. letniku
(40 % točk). Kandidati iz točke (b) bodo izbrani glede na: splošni uspeh pri poklicni maturi (20 % točk), splošni
uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk), uspeh pri maturitetnem predmetu (40 % točk).
Zaposlitev: vodja informatike, načelnik upravne enote, vodja pisarne, razvijalec informacijskih
sistemov, upravljalec podatkovnih baz.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve (2020, 2019, 2018)
*Edini program z rednim in izrednim študijem.

NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

Marijana Davitkova, program:
VS Računalništvo in informatika,
3. letnik
»Za faks delam 5 ur na dan, kar
zajema predvsem pripravo projektov
in seminarjev ter pisanje domačih
nalog. Velik poudarek je na praksi,
saj ta večinoma predstavlja 50 % končne ocene. Najbolj
zanimivo na fakulteti je sodelovanje izmed študentov,
ter odprtost profesorjev za pomoč in podporo. Na koncu
zadnjega letnika imamo praktično usposabljanje, kar
nam bo dalo občutek, kako je delati v realnem svetu.
Predavanja in vaje niso obvezna, ampak hodite, saj
profesorji razložijo snov na lažji način, kot če bi se učil sam.

Zanimiv predmet je Odločitveni sistemi, ker je interaktiven
in nima preveč nepotrebnih informacij in podrobnosti.
Knjige na niso obvezne in se večinoma učimo po
skriptah ali prezentacijah, ki jih pripravijo profesorji.
Če potrebujemo knjige, pa si jih lahko izposodimo v
knjižnici na fakulteti. Gradivo, stari testi in preverjanja so
objavljena na spletni učilnici. Veliko študentov dela. Jaz
sicer ne, sem pa bila tekom študija na različnih tečajih in
seminarjih. Vsem, ki želijo priti na FRI, hočem sporočiti,
da je veliko dela, ampak je na koncu tudi velika nagrada.
Ko po težkem delu, zaženete svoj program, in deluje, je
vreden več kot vsi »bugs-i«, ki so se pojavili pri izdelavi.«
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
ima v študijskem letu 2020/2021 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe,
zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);
UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): STROJNIŠTVO – Razvojno raziskovalni program
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: v 1. letnik univerzitetnega študijskega programa prve stopnje
Strojništvo – Razvojno raziskovalni program se lahko vpiše, kdor je opravil: a) splošno maturo, b) poklicno maturo v enem izmed štiriletnih srednješolskih programih (strojni tehnik, avtoservisni tehnik, elektrotehnik, gradbeni tehnik, kemijski tehnik, ladijski strojni tehnik, metalurški tehnik, tehnik mehatronike, tehnik računalništva,
lesarski tehnik, tehnik elektronskih komunikacij) in izpit splošne mature iz predmeta matematika. Predmeta
matematika kandidat ne sme izbrati pri poklicni maturi. c) zaključni izpit, opravljen pred 1.6.1995 v kateremkoli
štiriletnem srednješolskem programu.
Izredni študij: ne
Zaposlitev: znanstvenik, raziskovalec, inovator, vodja projektov, razvojnik izdelkov, procesov sistemov, konstrukter, projektant, vodja projektive, snovalec novih tehnologij, načrtovalec tehnoloških procesov, snovalec
novih vrhunskih izdelkov, projektant energetskega postrojenja, projektant hišne in sanitarne tehnike, elastostatik, hidromehanik, termodinamik.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve (2020), brez
omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 52,5 (2019), brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 61 (2018)
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): STROJNIŠTVO – Projektno aplikativni program
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: v 1. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa prve
stopnje Strojništvo – Projektno aplikativni program se lahko vpiše, kdor je opravil: a) splošno maturo,
b) poklicno maturo v enem izmed štiriletnih srednješolskih programih (strojni tehnik, avtoservisni tehnik, elektrotehnik, gradbeni tehnik, kemijski tehnik, ladijski strojni tehnik, metalurški tehnik, tehnik mehatronike, tehnik
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računalništva), c) zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.
Izredni študij: da, če se bo v 1. letnik vpisalo vsaj 25 študentov. Šolnina za študijsko leto 2020/2021 znaša 5.500 €.
Zaposlitev: vodja projektov, razvojnik izdelkov, procesov sistemov, konstrukter, projektant, snovalec novih
tehnologij, načrtovalec tehnoloških procesov, snovalec novih vrhunskih izdelkov, projektant energetskega
postrojenja, projektant hišne in sanitarne tehnike, elastostatik, hidromehanik, termodinamik, inšpektor, pilot
helikopterja, pilot letala, navigator v letalskem prometu.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: 65 (2020), 56 (2019), 64 (2018)

Rok Selan, program:
VS Strojništvo, absolvent
I. stopnje
»Na začetku študija so predmeti
bolj teoretični, kasneje se vedno bolj
približujejo praksi. Dnevno učenje po
večini sestavlja samo dokaj aktivno
spremljanje predavanj, popoldansko delo je odvisno
od rokov projektnih nalog, poročil in razporeditve
kolokvijev. Vse predmete je možno opraviti s kolokviji, ki
so razporejeni čez semester in je tudi precej lažje, kot pisati
izpit. Na moji smeri sta bila najtežja predmeta v 1. letniku

Tehniška dokumentacija in Tehniška mehanika, predvsem
zaradi količine snovi in malo predznanja. Glede knjig je
obvezno imeti svoj Strojniški priročnik (cena okoli 30 €),
priporočam pa tudi knjigo Tehnična dokumentacija. Pri
večini predavanj se prisotnost ne beleži, obvezna pa je na
vajah. Na faksu deluje društvo Strojnik.si, katerega člani
redno organizirajo žure, izobraževanja in dogodke. Delo
poleg študija je na fakulteti za strojništvo težje, zaradi
velike količine vseh obveznosti, mi je pa vedno ostalo
zadosti časa za svoje hobije.«
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

ZDRAVSTVENA FAKULTETA
ima trenutno (v študijskem letu 2020/2021) razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne
spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe):

NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (4 leta): SANITARNO INŽENIRSTVO
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: a) kdor je opravil splošno maturo, b) kdor je opravil poklicno maturo ter 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 a) splošni uspeh pri splošni maturi 60 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk;
kandidati iz točke b) splošni uspeh pri poklicni maturi 50 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk, uspeh
pri maturitetnem predmetu 10 % točk; kandidati iz točke c) splošni uspeh pri zaključnem izpitu 40 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 60 % točk.
Zaposlitev: v zdravstveni dejavnosti, v inšpektoratih, ministrstvih in drugih upravnih organih (področje zdravstva, okolja in prostora, inšpekcija dela), v inštitutih s področja zdravstva in ekologije, v procesih higienskih
tehnologij, v projektantskih podjetjih; na področju obvladovanja celotne verige varnosti živil, varnosti kozmetičnih proizvodov in igrač, varovanja zdravja pri delu; v podjetjih in javnih zavodih za preskrbo s pitno vodo, ravnanjem z odpadki, v izobraževalnih zavodih, v zavodih, kot so vrtci, šole, domovi za starejše občane, študentski
domovi, v dejavnostih higienske nege, kopališčih, higieni turizma, v različnih evropskih in svetovnih organizacijah, povezanih z zdravstvom, higieno in varstvom okolja ter v ostalih dejavnostih, podjetjih in procesih, kjer je
pomemben higienski vidik ter na področju presoj.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve, minimum za
2. in 3. željo je 60,5 (2020), brez omejitve (2019), 61 (2018), brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 80 (2017)
VISOKOŠOLSKA STROKOVNA PROGRAMA I. STOPNJE (3 leta): BABIŠTVO, ZDRAVSTVENA NEGA
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi 60 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk.
Izredni študij: ne (Babištvo), da, šolnina znaša 4.000 € (Zdravstvena nega).*
Zaposlitev: v bolnišnicah, zdravstvenih domovih (dispanzerji, posvetovalnice, splošne in specialistične ambulante, patronažna dejavnost), na zavodih za zdravstveno varstvo, zdraviliščih, domovih za starejše občane,
zavodih za rehabilitacijo invalidov, šolah in vrtcih, reševalnih službah, humanitarnih organizacijah, v zasebni
zdravstveni praksi.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: Babištvo (redno): 94,6 (2020),
93 (2019), 96,4 (2018); Babištvo (izredno): / (2020) / (2019 in 2018); Zdravstvena nega (redni): 80 (2020), 83 (2019),
86 (2018); Zdravstvena nega (izredni): ni omejitve (2020) 62 (2019), 72 (2018)
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): DELOVNA TERAPIJA
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: a) kdor je opravil splošno maturo, b) kdor je opravil poklicno maturo ali zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu. Kandidati iz točke a) splošni uspeh
pri splošni maturi 60 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk; kandidati iz točke b) splošni uspeh pri
poklicni maturi oz. zaključnem izpitu 40 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30 % točk, uspeh pri slovenskem
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in tujem jeziku v 3. in 4. letniku srednje šole 30 % točk.
Zaposlitev: bolnišnice, inštituti, zdravstveni domovi (ambulantna in patronažna služba), na področju socialnega varstva; splošni in posebni socialni zavodi, zasebni izvajalci socialnovarstvenih storitev, varstveno delovni
centri, društva in nevladne organizacije, na področju izobraževanja; vzgojno varstveni zavodi, osnovne šole.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: redno: 83,5 (2020), 81 (2019),
84,5 (2018); izredno: / (2020, 2019), brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 53,5 (2018)
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): FIZIOTERAPIJA
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: a) opravil splošno maturo, b) opravil poklicno maturo smer v štiriletnem srednješolskem programu tehnik zdravstvene nege, farmacevtski tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine, c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal štiriletni srednješolski program. Kandidati iz točke a) splošni uspeh pri splošni maturi 60 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 20 % točk, uspeh pri enem od predmetov (biologija, kemija
ali fizika) v zadnjem letniku 20 % točk, ko se je predmet predaval; kandidati iz točke b) splošni uspeh pri poklicni
maturi navedenih smeri 30 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30 % točk, uspeh pri enem od predmetov
(biologija, kemija ali fizika) v zadnjem letniku 40 % točk, ko se je predmet predaval; kandidati iz točke c) splošni
uspeh pri zaključnem izpitu 30 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30 % točk, uspeh pri enem od predmetov
(biologija, kemija ali fizika) v zadnjem letniku 40 % točk, ko se je predmet predaval.
Zaposlitev: v državnih ali zasebnih ustanovah primarnega, sekundarnega in terciarnega zdravstvenega varstva, inštituti, zdravilišča, vzgojno-izobraževalna in socialni zavodi, posebne šole, športni klubi, reprezentance.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: redno: 96,49 (2020), 95,2
(2019), 94 (2018); izredno: / (2020, 2019, 2018)

NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

VISOKOŠOLSKA STROKOVNA PROGRAMA I. STOPNJE (3 leta): ORTOTIKA IN PROTETIKA, RADIOLOŠKA
TEHNOLOGIJA
Kandidate izbirajo ob omejitvi vpisa po naslednjem ključu: a) kdor je opravil splošno maturo, b) kdor je
opravil poklicno maturo v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu. c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal
katerikoli štiriletni srednješolski program. Kandidati iz točke a) splošni uspeh pri splošni maturi 60 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk; kandidati iz točke b) splošni uspeh pri poklicni maturi navedenih smeri 40
% točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30 % točk, uspeh naravoslovnih predmetov (matematika, kemija ali fizika)
v 3. in 4. letniku 30 % točk; kandidati iz točke c) splošni uspeh pri poklicni maturi navedenih smeri 40 % točk,
splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30 % točk, uspeh naravoslovnih predmetov (matematika, kemija ali fizika) v 3. in
4. letniku 30 % točk.
Zaposlitev: ORTOTIKA IN PROTEKTIKA - v aplikacijskijskih službah in centrih, centrih za poklicno usmerjanje
invalidov, lekarnah s tehničnimi pripomočki in večjih bolnišnicah. Kot enakopraven član sodeluje v rehabilitacijskem timu skupaj z zdravnikom, fizioterapevtom, delavnim terapevtom, medicinsko sestro in drugimi strokovnjaki iz različnih področij. RADIOLOŠKA TEHNOLOGIJA - v javni in zasebni zdravstveni dejavnosti na področjih
diagnostične in interventne radiologije, nuklearne medicine in radioterapije.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: Ortotika in portektika - 72
(2020), 67 (2019), brez omejitve, minimum za 2. ali 3. željo je 82 (2018); Radiološka tehnologija - 94 (2020), 94
(2019), 92,68 (2018)
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): LABORATORIJSKA ZOBNA PROTETIKA
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: a) kdor je opravil maturo, b) kdor je opravil poklicno maturo ali
zaključni izpit v katerem koli srednješolskem programu, c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal kateri koli štiriletni srednješolski program. Kandidati iz točke a) izbrani glede na: uspeh pri splošni maturi 25 % točk, splošni uspeh v 3.
in 4. letniku 25 % točk, praktični izpit 50 % točk; kandidati iz točke b) in c) izbrani glede na: splošni uspeh pri poklicni maturi ali zaključnem izpitu 25 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 25 % točk, praktični izpit 50 % točk.
Izredni študij: da, šolnina znaša 4.000 €. *
Zaposlitev: v javni in zasebni zdravstveni dejavnosti na področju dentalne tehnologije.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: 68,46 (2020), 65,14 (2019), 60
(2018); izredno: ni omejitve (2020)
*Edina programa Zdravstvene fakultete z izrednim študjiem.

Pija Pukšič, program:
VS Fizioterapija (2. letnik, II.
stopnje – Fizioterapija)
»Na I. stopnji je veliko kolokvijev
(pogoj za pristop k izpitu), ki zahtevajo
sprotno učenje, sicer pa je količina
učenja odvisna od predznanja,
težavnosti predmeta in tega, kakšno oceno želiš. V
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veliko pomoč je, če poznaš nekoga iz višjega letnika,
ki ti preda vso potrebno literaturo in stare teste. Tudi
profesorji predlagajo katero literaturo je potrebno kupiti/
predelati, vendar vsa ni obvezna, prav tako imamo v
sklopu faksa spletne učilnice, kamor profesorji nalagajo
svoje predstavitve in ostalo literaturo. V 1. letniku so
najtežji predmeti Funkcionalna anatomija in Fiziologija
gibalnega sistema, Ocenjevalne metode v fizioterapiji

in Biomedicinski temelji fizioterapije – biologija celice.
Največ teorije in najmanj prakse je v 1. letniku, nato
je prakse precej. Delo fizioterapevta je lahko psihično
in fizično zahtevno, vendar je občutek, ko nekomu
pomagaš, eden najboljših. Faks zahteva veliko časa,
ampak poda veliko znanja. Na faksu sem članica
Sekcije študentov fizioterapije. Fakulteta sicer organizira

predvsem ekskurzije, žure in podobno, kar se tiče tečajev,
pa nekatere tečaje uredi po znižani ceni. Seveda ti ostane
prosti čas, je pa na I. stopnji težko delati, saj si večino
dneva na faksu. Če se le da, izkoristite tudi možnost
študijske izmenjave, ki je neprecenljiva izkušnja.«
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

VETERINARSKA FAKULTETA
ima v študijskem letu 2020/2021 razpisan študijski program (v tekočem letu so možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);
ENOVITI MAGISTRSKI PROGRAM II. STOPNJE (6 let): VETERINARSTVO
Kandidate izbirajo v primeru omejitve vpisa po naslednjem ključu: 60 % splošna matura, 30 % uspeh v 3. in
4. letniku in 10 % uspeh pri enem od naravoslovnih predmetov pri maturi (fizika, kemija, biologija). Sprejemajo
tudi kandidate s poklicno maturo na programu veterinarski tehnik, ki jih izbirajo po naslednjem ključu: 40 %
poklicna matura, 40 % uspeh v 3. in 4. letniku in 20 % maturitetni predmet iz kemije. 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.
Izredni študij: ne
Zaposlitev: veterinarske bolnice ali klinike, uradni veterinarji pri Veterinarski upravi RS, v sanitarnih in tržnih
inšpekcijah, v nadzoru kakovosti živil živalskega izvora v klavnicah, predelovalnicah mesa, predelovalnicah rib,
mlekarnah, v farmacevtski industriji, tovarnah krmil, zavarovalništvu, v veterinarski službi Slovenske vojske, pri
Ministrstvu za notranje zadeve, v izobraževanju in raziskovanju.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: 87,2 (2020), 87 (2019), 86,5 (2018)

predmeti. V 5. letniku tudi spoznavamo delo uradnega
veterinarja. Veterina mi je dala ogromno znanja,
predvsem sem hvaležna za pester nabor neverjetnih ljudi.
Priporočam tudi, da se včlanite v vsaj eno študentskih
organizacij: IVSA in ŠOVF organizirata različne dogodke in
druženja, ki povezujejo študente. In seveda, naš faks ima
najboljše žurke. Veliko študentov dela, delo si je možno
poiskati tudi na fakulteti. Na veterini je močna obštudijska
dejavnost za dobrobit živali, študenti imamo tudi svojo
revijo – Ructus.«

DRUŽBOSLOVNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI

Anja Pečjak, program:
EM Veterina, 6. letnik
»Sprejemni izpiti za naš faks niso
potrebni. Najtežja predmeta na
veterini sta verjetno Anatomija
(1. letnik) in Patologija (3. letnik).
Veliko študentov se uči kampanjsko,
priporočeno pa je sprotno učenje. Eden boljših nasvetov:
ko se učiš, se resnično uči, ne izgubljaj časa. Veliko gradiva
lahko dobimo od starejših študentov, od zapiskov, knjig
do skript. Prva tri leta so na urniku pred-klinični predmeti,
zato je prakse na živalih manj, kasneje se začnejo klinični

 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE
bo imela v študijskem letu 2021/2022 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne
spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);
UNIVERZITETNI PROGRAMI I. STOPNJE (3 leta): INDUSTRIJSKO IN UNIKATNO OBLIKOVANJE, KIPARSTVO,
KONSERVIRANJE IN RESTAVRIRANJE LIKOVNIH DEL, OBLIKOVANJE VIZUALNIH KOMUNIKACIJ,
SLIKARSTVO
Pravilnik o preizkusu nadarjenosti je objavljen na spletni strani Akademije za likovno umetnost in oblikovanje.
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 90 % preizkus, 5 % matura in 5 % uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo
tudi kandidate s poklicno maturo, ki jih izbirajo po naslednjem ključu: 90 % preizkus, 4 % poklicna matura, 3 %
uspeh v 3. in 4. letniku in 3 % maturitetni predmet (umetnostna zgodovina, likovna teorija, zgodovina, filozofija,
psihologija ali sociologija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi).
Izredni študij: da, šolnina za 2021/2022 bo znašala 3.000 €.
Zaposlitev: samostojni umetnik, ilustrator, oblikovalec, zavod za varstvo kulturnih spomenikov, galerije, muzeji, restavratorski centri, samostojni kulturni delavec.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: Industrijsko in unikatno
oblikovanje – smer Industrijsko oblikovanje (redni): omejitev vpisa, brez minimuma (2020), 43,15 (2019), 43,25
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(2018); Industrijsko in unikatno oblikovanje – smer Industrijsko oblikovanje (izredni): brez omejitve, zapolnjen s
1. željo (2020, 2019), 48,28 (2018); Industrijsko in unikatno oblikovanje – smer Unikatno oblikovanje (redni): brez
omejitve (2020, 2019, 2018); Kiparstvo (redni): brez omejitve (2020, 2019, 2018); Kiparstvo (izredni): brez omejitve (2020, 2019, 2018); Konserviranje in restavriranje likovnih del (redni): 61,8 (2020), 52,6 (2019), omejitev vpisa
(2018); Oblikovanje vizualnih komunikacij – smer Fotografija (redni): omejitev vpisa (2020, 2019), 45,65 (2018);
Oblikovanje vizualnih komunikacij – smer Fotografija (izredni): brez omejitve (2020, 2019, 2018); Oblikovanje
vizualnih komunikacij – smer Grafično oblikovanje (redni): 62,3 (2020), 66,9 (2019), 69,35 (2018); Oblikovanje
vizualnih komunikacij – smer Ilustracija (redni): 64,35 (2020), 65,7 (2019), 73,3 (2018); Oblikovanje vizualnih komunikacij – smer Ilustracija (izredni): omejitev vpisa (2020), 71,7 (2019), omejitev vpisa (2018); Slikarstvo – smer
Slikarstvo (redni): 58,5 (2020), 54,15 (2019), 45,75 (2018), Slikarstvo – smer Video in novi mediji (redni): 76,95
(2020), brez omejitve (2019), 65,5 (2018); Slikarstvo – smer Video in novi mediji (izredni): brez omejitve (2020),
brez omejitve zapolnjen s 1. željo (2019), brez omejitve (2018)

DRUŽBOSLOVNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI

Taja Oblišar, program:
UN oblikovanje vizualnih komunikacij – grafično oblikovanje
»Izjemno težo imajo sprejemni izpiti,
ki predstavljajo 90 % pogojev za vpis.
Sicer sprejemni izpiti niso zelo zahtevni,
če le imaš nekaj predzadnja. Tekmuješ
pa z velikim številom kandidatov za razpisana vpisna
mesta. Dijakom svetujem, obiskovanje pripravljalnih
tečajev na sprejemne izpite, če že ne prihajate iz umetniške
gimnazije. V predmetniku je v ospredju praksa in praktični
izdelki, ki so tudi razstavljeni na seminarskih razstavah.
Obvezna je prisotnost na vajah, na predavanjih pa ne, zato
tu in tam kakšno predavanje tudi lahko izpustimo. Vseeno
je koristno biti prisoten na predavanjih, saj bistveno manj
časa porabiš za učenje med izpitnim obdobjem. Dnevno

pisanju praktičnih domačih nalog namenim do 2 uri.
Gradivo za pisne izpite objavijo profesorji preko VIS-a,
vendar to niti ni tko pomembno, saj je glavni poudarek
na praksi. Najkoristnejši in verjetno tudi najtežji predmet
v 1. letniku je Likovna teorija. Z razporeditvijo časa, ti
ostane tudi spodobna mera prostega časa. Sama sem
poleg študija tudi delala in se vpisala še na vzporedni
študij Filozofije. Žuri na našem faksu so sicer bolj redki, a
dobri. Faks bi opisala kot zmedeno umetniški, ampak na
zabaven način. Kot prednost fakultete bi izpostavila to, da
lahko daš duška svoji kreativnosti. Profesorji se nam lahko
individualno posvetijo, saj delamo v manjših skupinah.
Med negativnimi pa bi omenila prostorsko stisko. Sicer pa
vlada na faksu zelo sproščeno vzdušje.«
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

AKADEMIJA ZA GLASBO
ima v študijskem letu 2020/2021 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe,
zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);
UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): GLASBENA UMETNOST
Smeri: Kompozicija in glasbena teorija, Orkestrsko dirigiranje, Zborovsko dirigiranje, Petje, Klavir, Orgle, Harfa,
Harmonika, Čembalo, Kitara, Violina, Viola, Violončelo, Kontrabas, Flavta, Oboa, Klarinet, Fagot, Saksofon, Trobenta, Rog, Pozavna, Tuba in sorodni inštrumenti, Tolkala, Kljunasta flavta, Sakralna glasba
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: sprejemni preizkus, s katerim preverjajo glasbeno-umetniške nadarjenosti in znanja. Kandidati, ki nimajo končane umetniške gimnazije glasbene smeri, morajo opraviti tudi
preizkus znanja v obsegu srednješolskega znanja iz predmetov Solfeggio, Glasbeni stavek in Glasbena zgodovina. Vpiše se lahko: a) kdor je opravil splošno maturo ali zaključni izpit na srednji glasbeni šoli, b) kdor je opravil
poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta glasba. Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točke a) izbrani glede na: uspeh pri preizkusu glasbeno-umetniške
nadarjenosti in znanja 80 % točk, splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu 15 % točk, splošni
uspeh v 3. in 4. letniku 5 % točk; kandidati iz točke b) izbrani glede na: uspeh pri preizkusu glasbeno-umetniške
nadarjenosti in znanja 80 % točk, splošni uspeh pri poklicni maturi 10 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 5
% točk, uspeh pri maturitetnem predmetu 5 % točk. V izjemnih primerih se v študijski program lahko vpiše tudi
kandidat, ki ne izpolnjuje vpisnih pogojev iz točk a) ali b), izkazuje pa izjemno glasbeno-umetniško nadarjenost.
Izredni študij: da, šolnina za študijsko leto 2020/2021 znaša 4.500 €.
Zaposlitev: glasbeni producent, urednik, skladatelj, učitelj, član profesionalnih orkestrov, zborov ali komornih
skupin, samostojni kulturni delavec, solist.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: omejitev vpisa, brez minimuma (2020, 2019, 2018)
UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): GLASBENA PEDAGOGIKA
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: kandidati morajo opraviti sprejemni preizkus, s katerim preverjajo
njihova glasbena znanja, glasbeno-umetniško nadarjenost in pedagoške predispozicije. Vpiše se lahko: 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. Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa: a)
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izbrani glede na: uspeh pri preizkusu glasbeno-umetniške nadarjenosti in znanja 80 % točk, splošni uspeh pri
maturi oziroma zaključnem izpitu 15 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 5 % točk; kandidati iz točke b) izbrani
glede na: uspeh pri preizkusu glasbeno-umetniške nadarjenosti in znanja 80 % točk, splošni uspeh pri poklicni
maturi 10 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 5 % točk, uspeh pri maturitetnem predmetu 5 % točk. V izjemnih
primerih se v zgoraj navedene študijske programe lahko vpiše tudi kandidat, ki ne izpolnjuje vpisnih pogojev iz
točk a) ali b), vendar izkazuje izjemno glasbeno-umetniško nadarjenost.
Izredni študij: da, šolnina za študijsko leto 2020/2021 znaša 3.300 €.
Zaposlitev: učitelj, glasbeni producent, urednik, samostojni kulturni delavec.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve (2020, 2019, 2018)

šolo, že poznate takšen sistem dela, saj med programoma
ni velikih razlik. V dopoldanskem času poteka pouk,
popoldne namenimo čas učnim uram in vaji. Dnevno
imamo specifične naloge za razvoj sluha in dojemanje
glasbe. V 3. letniku mi je bil najtežji predmet Solfeggio,
ker je to specifična stroka, ki zahteva veliko predanosti
in sprotnega dela. Prostega časa imaš lahko veliko, če si
ga dobro razporediš. Sama sodelujem tudi na koncertih,
prireditvah, ipd. V prostem času se tako ukvarjam s tistim,
kar me resnično veseli, to je igranje inštrumenta.«
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

DRUŽBOSLOVNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI

Tina Trivunović, program:
UN Glasbena umetnost – viola
»Program, za sprejemne izpite za
na Glasbeno akademijo, pripraviš
vnaprej, v dogovoru s profesorjem.
Dogovorita se tudi za težavnost, ki je
odvisna od sposobnosti glasbenika.
Dnevno namenim faksu kar nekaj čas, predvsem vaji
instrumenta. Pomembno je, da vadiš sproti in to vsak dan.
Literaturo, tako strokovno kot note, dobimo na fakulteti,
od tutorjev in preko VIS-a. Večino študijskega dela opravim
doma. Imamo pa tudi srečanja s profesorji, ki so večinoma
individualna. Tisti, ki že sedaj obiskujete srednjo glasbeno

AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO
ima v študijskem letu 2020/2021 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe,
zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);
UNIVERZITETNA PROGRAMA (3 leta): DRAMATURGIJA IN SCENSKE UMETNOSTI, FILM IN TELEVIZIJA
UNIVERZITETNA PROGRAMA (4 leta): DRAMSKA IGRA, GLEDALIŠKA REŽIJA
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus posebne nadarjenosti za posamezni program oz. smer in dokazati ustrezne psihofizične sposobnosti. Izkazati morajo znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom. Ustrezna potrdila so vsako leto navedena v Razpisu za vpis.
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 90 % preizkus, 5 % splošna matura in 5 % uspeh v 3. in 4. letniku.
Za študij Dramske igre sprejmejo tudi kandidate s poklicno maturo, ki jih izbirajo po naslednjem ključu: 90 %
preizkus, 4 % poklicna matura, 3 % uspeh v 3. in 4. letniku in 3 % maturitetni predmet. Za študij Film in televizija
sprejmejo tudi kandidate s poklicno maturo v srednješolskem programu Fotografski tehnik ali Medijski tehnik
ter izpit iz enega od predmetov mature: Likovna teorija, Teorija in zgodovina drame in gledališča ali Umetnostna
zgodovina. Opravljen preizkus posebne nadarjenosti velja za tekoče študijsko leto. Preizkus posebne nadarjenosti se lahko ponavlja po enem letu.
Izredni študij: ne
Zaposlitev: svobodni umetnik, asistent režije, realizator, montažer, režiser, igralec, dramaturg.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: Dramaturgija in scenska umetnost: omejitev vpisa, brez minimuma (2020, 2019, 2018); Dramska igra: omejitev vpisa, brez minimuma (2020,
2019, 2018); Film in televizija – smer Filmska in televizijska montaža: omejitev vpisa, 96,25 (2020), brez minimuma (2019, 2018); Film in televizija – smer Filmska in televizijska režija: omejitev vpisa, 96,5 (2020) brez minimuma
(2019, 2018); Film in televizija – smer Filmsko in televizijsko snemanje: omejitev vpisa, brez minimuma (2020,
2019, 2018); Gledališka režija: omejitev vpisa, brez minimuma (2020, 2019, 2018)

Vida Ajdnik, program:
UN Filmska in tv montaža
»Za vpis je treba opraviti sprejemne izpite, ki so ključen in
zahteven del sprejema. Če jih ne naredite v prvem poskusu,
to ni tako pomembno, saj če si res želite vpisa, je vredno
še poskušati. Na fakulteti je poudarek na praktičnem
delu, ko sta avdio in video montaža. Učenja teorije je
pravzaprav zelo malo. Od posameznika je odvisno,
kateri predmet mu leži, zato težavnost posameznih
predmetov težko opredelim. Je pa vsak predmet nekaj

edinstvenega. Večina študijskega gradiva je dostopnega
v knjižnici. Denar pa namenimo za računalniško opremo.
Na fakulteti je veliko pozitivnih strani, vsekakor res dobiš
veliko prakse in znanja. Vendar ti vzame tudi veliko časa
in moraš biti z glavo ves čas pri stvari. Postane način
življenja. Bodočim generacijam študentov svetujem, da
se pripravijo na intenzivno delo, ki je nekoliko bolj osebno,
kot so ga verjetno vajeni do sedaj.«
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO
ima v študijskem letu 2020/2021 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe,
zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (4 leta): SOCIALNO DELO
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % matura in 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo
tudi kandidate s poklicno maturo, ki so opravili še izpit iz maturitetnega predmeta angleščina ali nemščina; če
so kandidati navedeni predmet že opravljali pri poklicni maturi, pa izpit iz maturitetnega predmeta zgodovina.
Ti kandidati se izbirajo po naslednjem ključu: 30 % poklicna matura, 30 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku in 40
% maturitetni predmet.
Izredni študij: ne
Zaposlitev: bolnišnice, psihiatrične ustanove, zdravstveni domovi, socialni zavodi, mreže za samopomoč, podjetja, centri za socialno delo.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: 67 (2020, 2019), 65 (2018)

DRUŽBOSLOVNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI

Valentina Celestina, program:
UN Socialno delo (1. letnik, II.
stopnje – Socialno delo)
»Naša fakulteta je poznana po tem,
da ima veliko prakse v vseh letnikih.
Prav tako je večina vaj zastavljenih
praktično, namenjenih spoznavanju
sebe, kar mi je bilo res všeč, saj je to za naš poklic zelo
pomembno. Za faks porabim povprečno 2 uri na dan, kar
obsega pisanje refleksij, seminarskih nalog, raziskovanje
in prebiranje razne literature. Večina profesorjev pošlje
obvezno izpitno literaturo v fotokopirnico FSD ali pove,

FakultetaSocilanoDelo.indd 1
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kaj je treba predelati za izpit. Predmet, ki študentom v
1. letniku dela največ preglavic je Metodologija, saj se je
treba dobro naučiti predpisano skripto. Svetujem, da ste
prisotni pri vseh predmetih, ki se nanašajo na stroko, kot
npr. Vzpostavljanje delovnega odnosa ter Socialno delo z
družino. Obveznosti in urnik so tako oblikovani, da nam
ostane veliko časa za obštudijske dejavnosti, šport, delo,
prostovoljstvo in različna izobraževanja. Zelo zaželeno
je, da ste aktivni na fakulteti, se dodatno izobražujete in
raziskujte na katerem področju bi radi delali.«
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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Ana Gregorčič, program:
UN Socialno delo, absolventka
I. stopnje
»Za ta študij sem se odločila, ker želim
delati z ranljivimi skupinami ljudi.
Dnevno za faks ne porabim veliko
časa – v nižjih letnikih je potrebno
pisati refleksije, kar vzame približno 20 minut na dan.
Če predavanja razumeš in so ti zanimiva, je dobro da
hodiš, ker se potem ne rabiš toliko učiti za izpit. Najbolj
ugodno je, da knjige kupiš preko starejših kolegov, ki jih
ne potrebujejo več, zapiski in stara izpitna vprašanja so na

voljo na FB profilih FSD. Najtežja predmeta sta Statistika
in Metodologija, saj je veliko matematike in učenja na
pamet. Prakse je kar veliko, v prvih letnikih poleg uradne
prakse še humanitarno-prostovoljno delo. Faks je dokaj
enostaven, ima veliko skupinskega dela ter refleksije pri
samemu sebi in lastnih vzorcev. Zraven študija lahko
delam in se ukvarjam s hobiji, je pa res, da so urniki precej
nepriročni, saj faks včasih traja po cel dan, včasih pa
nimamo nič.«
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

PRAVNA FAKULTETA
bo imela v študijskem letu 2021/2022 na I. stopnji razpisan naslednji študijski program (v tekočem letu so
možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe):

Bria Vilicer, program:
UN Pravo
»Faks je zanimiv, a zahteven. Vsem,
ki razmišljate o vpisu na ta faks,
svetujem, da ga jemljete resno, med
letom uživajte, v mesecu in pol pred
izpitnim obdobjem pa odklopite
zunanji svet ter se posvetite učenju. Med študijem lahko
tudi delamo, vendar bi delo svetovala v višjih letnikih. Med
letom imamo sicer veliko prostega časa, med izpitnim
obdobjem pa skoraj nič. Rimsko pravo in Ekonomija sta

DRUŽBOSLOVNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI

UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (4 leta): PRAVO
Pravna fakulteta v Ljubljani bo za študijsko leto 2021/2022, na prvostopenjskem univerzitetnem študijskem
programu Pravo, za državljane Republike Slovenije in državljane članic EU razpisala 200 vpisnih mest za redni
študij in 100 vpisnih mest za izredni študij, 10 vpisnih mest za vzporedni študij in diplomante (redni študij)
ter 10 vpisnih mest za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce (redni študij ter prav toliko tudi za
izredni študij).
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: šolnina za prvi letnik v študijskem letu 2020/2021 znaša 3.000 €.
Zaposlitev: delo v pravosodju (sodnik, državni tožilec, odvetnik, notar itd.), gospodarstvu, državni upravi, institucijah EU in drugih mednarodnih organizacijah.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: 77 (2020), 76 (2019), 72 (2018)

najtežja predmeta v 1. letniku, predvsem zaradi obsega.
Na Pravni fakulteti je poudarek na teoriji, zato je ključno,
da si priskrbimo ustrezno učno gradivo – knjige, skripte in
zakone. Knjige lahko kupimo na sejmu rabljenih knjig, ki
je organiziran na faksu. Stare teste si študenti delimo med
seboj, saj jih na internetu ni. Na vaje, ki so obvezne se je
treba vnaprej pripraviti, kar meni vzame okoli 1–2 urni na
dan. Obiskovanje predavanj pa ni obvezno.«
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

EKONOMSKA FAKULTETA
bo imela v študijskem letu 2021/2022 razpisana dva prvostopenjska študijska programa (v tekočem letu so
možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): UNIVERZITETNA POSLOVNA IN
EKONOMSKA ŠOLA
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: splošna matura: 60 % matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku;
poklicna matura: 20 % poklicna matura, 40 % uspeh v 3. in 4. letniku in 40 % uspeh pri predmetu splošne mature.*
* Kdor je opravil poklicno maturo v programih srednjega strokovnega izobraževanja oziroma tehniškega izobraževanja (ekonomski tehnik, tehnik računalništva) in izpit iz splošne mature iz predmeta matematika. Če je
kandidat predmet matematika že opravljal na poklicni maturi, pa iz predmetov ekonomija, informatika, maturitetni predmet iz tujega jezika (angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina, španščina ali ruščina), psihologija, računalništvo, sociologija ali zgodovina, splošne mature.
Izredni študij: da, šolnina za študijsko leto 2021/2022 za prvi, drugi in tretji letnik znaša 2.650 € / letnik.
Zaposlitev: finančne institucije (banke, zavarovalnice, borza), upravne in organizacijske dejavnosti v podjetju,
računovodska in revizijska dela, trženje, mednarodne institucije (tuja podjetja, predstavništva v tujini, EU), menedžment, turizem, poslovodenje, evropski projekti itd.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: 60 (2020), 57 (2019), 59 (2018)
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VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): VISOKA POSLOVNA ŠOLA
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: da, šolnina za študijsko leto 2021/2022 za prvi, drugi in tretji letnik znaša 2.650 € / letnik.
Zaposlitev: finančne institucije (banke, zavarovalnice, borza), upravne in organizacijske dejavnosti v podjetju,
računovodska in revizijska dela, trženje, mednarodne institucije (tuja podjetja, predstavništva v tujini, EU), menedžment, turizem, poslovodenje, evropski projekti itd.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: 63 (2020), 60 (2019), 59 (2018)

DRUŽBOSLOVNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI

Aljaž Velkavrh, program:
UN Mednarodno poslovanje
(angl.), 3. letnik
»Za študij na dnevni ravni poleg
predavanj, vaj in seminarjev ne
porabim veliko časa, saj zelo veliko
odnesem že od samega pouka.
Največ študentov ima probleme z Mikroekonomijo,
Makroekonomijo in Pravom, saj zahtevajo veliko
samoiniciative, prisotnosti na predavanjih in sprotno delo
skozi cel semester. Za nakup učbenikov je najugodnejša
opcija nakup od starejših letnikov (v 1. letniku cca. 80
€), lahko pa kupiš tudi nove v knjižnici EF. Prostega časa

imamo dovolj, če si znamo razporediti obveznosti. Sam
brez problema delam različna študentska dela, plešem
folklorne plese in svoj čas namenjam tudi organizaciji
obštudijskih dejavnosti. Na fakulteti se trudimo, da vsako
leto organiziramo vsaj 3 študentske žure, ki so navadno
razprodani in po mnenju študentov nepozabni. Ta študij
mi je pisan na kožo, ker me je že od nekdaj zanimala tujina
in povezovanje z ljudmi iz tujih držav. To so nepozabna
leta, ko spoznaš veliko prijateljev in ljudi, s katerimi boš
sodeloval tudi v prihodnosti.«
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE
že četrto leto razpisuje prenovljene 3-letne programe (v tekočem letu so možne spremembe, zato
predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);
UNIVERZITETNI PROGRAMI I. STOPNJE (3. leta):
KOMUNIKOLOGIJA – TRŽNO KOMUNICIRANJE IN ODNOSI Z JAVNOSTMI, KULTUROLOGIJA – ŠTUDIJE
KULTUR IN USTVARJALNOSTI, NOVINARSTVO, POLITOLOGIJA – ŠTUDIJE POLITIKE IN DRŽAVE,
SOCIOLOGIJA, SOCIOLOGIJA – KADROVSKI MENEDŽMENT
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: ne
Zaposlitev: bolnišnice, psihiatrične ustanove, zdravstveni domovi, socialni zavodi, mreže za samopomoč, podjetja, centri za socialno delo.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku v prejšnjih dveh študijskih letih: Komunikologija – tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi: 77 (2020), 73 (2019), 68 (2018); Novinarstvo: 64,5 (2020), 54
(2019), 72 (2018); Sociologija – Kadrovski menedžment: 64,5 – omejitev na drugi in tretji želji (2020), 60 (2019),
brez omejitve (2018); Kulturologija – Študije kultur in ustvarjalnosti – 56,5 – omejitev na drugi in tretji želji (2020),
brez omejitve (2019); ostali programi brez omejitve
KOMUNIKOLOGIJA – MEDIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE ŠTUDIJE
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 50 % splošna matura, 30 % uspeh v 3. in 4. letniku, 10 % uspeh pri
tujem jeziku pri splošni maturi, 10 % uspeh pri enem od družboslovnih ali humanističnih predmetov (filozofija,
psihologija, sociologija, umetnostna zgodovina ali zgodovina) pri splošni maturi.
Izredni študij: ne
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku v prejšnjih dveh študijskih letih: Komunikologija – medijske in komunikacijske študije: 74,5 – omejitev na drugi in tretji želji (2020), 68 – omejitev na drugi
in tretji želji (2019), 63 (2018)
MEDNARODNI ODNOSI
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 50 % splošna matura in 50 % uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: ne
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku v prejšnjih dveh študijskih letih: Mednarodni
odnosi: 80,5 (2020), 80,5 (2019), 80 (2018)
DRUŽBOSLOVNA INFORMATIKA, OBRAMBOSLOVJE, POLITOLOGIJA – JAVNE POLITIKE IN UPRAVA
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: za tiste, ki imajo splošno maturo: 60 % splošna matura in 40 %
uspeh v 3. in 4. letniku, za tiste, ki imajo poklicno maturo in maturitetni predmet pa: splošni uspeh pri poklicni

32

maturi (20 % točk), splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk) in uspeh pri maturitetnem predmetu (40 % točk).
Izredni študij: ne
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku v prejšnjih dveh študijskih letih: vsi trije programi brez omejitve (2020, 2019, 2018)
Zaposlitev (za vse zgoraj navedene programe): zavodi za socialno politiko in socialni razvoj, urbanistični
zavodi, ministrstva, znanstveno-raziskovalni organi, kadrovske službe, izobraževanje, svetovanje v parlamentu
ali vladi, kulturna animacija, trženje, tržno komuniciranje, oglaševanje, medijsko planiranje, novinarstvo, organizacijske enote odgovorne za informatični vidik dela: državna in lokalna samouprava, javni sektor (šolstvo,
zdravstvo ...), javne službe (pošta, komunala ...), ostali neprofitni sektor (društva, združenja ...), statistični uradi,
oddelki za statistične analize v organizacija, delo, povezano z anketiranjem, analitična in informacijska podpora
v podjetniškem sektorju.

Prav tako te že v 1. letniku uvajajo na samostojno delo,
raziskovanje in prakso. Kasneje je slednje bistveno več,
saj moraš kar nekaj seminarskih nalog zasnovati na
podlagi lastne raziskave. V času študija sem kupila zgolj
eno skripto, ki jo je predmet zahteval. Vso drugo obvezno
gradivo študentje najdemo v knjižnici FDV, ki se nahaja
na sami fakulteti. Vsako leto poteka tudi sejem rabljene
literature, kjer lahko študentje ugodneje kupimo skripte,
učbenike in knjige. S sprotnim delom nam prostega časa
ostane več kot dovolj, tako da lahko normalno obiskujemo
študentske žure.«

Neža Borkovič, program:
UN Novinarstvo, 3. letnik
»Čas, posvečen študijskemu delu, zelo
variira glede na obdobje študijskega
leta. Redno obiskujem vsa predavanja,
seminarje in vaje, čemur vsak dan
namenim 4 do 6 ur. V 1. letniku se
učimo predvsem teoretičnih znanj, v 2. je pri veliki večini
novinarskih predmetov uvedeno pisanje novinarskih
izdelkov, v 3. so predmeti pretežno celo konstruirani okoli
izdelkov (televizijsko novinarstvo, radijsko novinarstvo),
opravljamo tudi novinarsko prakso na medijskih hišah.
Osebno so mi najbolj zanimivi predmeti, ki zajemajo

veliko jezika in slovnice. Zato je bil do sedaj moj najljubši
predmet Novinarski jezik in stil ali pa morda Radijsko
novinarstvo. Med težje izpite po mojem mnenju sodita
Mediji in popularna kultura ter Socialna in kulturna
antropologija. Rabljene knjige in skripte lahko študentje
kupimo na sejmu literature, ki se odvija vsako študijsko
leto oktobra v avli fakultete. Nekaj učnega gradiva je
naloženega tudi na Zebro (digitalna knjižnica študijskih
gradiv FDV). Ob študiju delam v novinarskih vodah na
radiu, kjer bi rada ostala in napredovala tudi v prihodnje,
po študiju.«

2020 12 FDV oglas 137x66,5.indd 1
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Kaja Bela, program:
UN Kulturologija – študije kultur
in ustvarjalnosti, 3. letnik
»Za ta faks sem se odločila, ker sem
želela razumeti družbene pojave
na globlji ravni. Prav tako mi je bil
predmetnik že na prvo žogo zelo
zanimiv, zato sem vedela da je to prava izbira zame. Ker
se sama najbolj zanimam za kulturologijo, so mi bili
predmeti, kot so temelji Politologije, Uvod v sociologijo,
ipd. večji izziv. Zame jih je zahtevnejše naredilo zgolj
nezanimanje. Razmerje med teorijo in prakso se skozi
letnike študija spreminja. V 1. letniku prevladuje teorija,
ki je nujna za razumevanje kasnejših zahtevnejših stvari.

 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

10/12/2020 22:19
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FAKULTETA ZA ŠPORT
bo imela v študijskem letu 2021/2022 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne
spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);
UNIVERZITETNI PROGRAMI I. STOPNJE (3 leta): KINEZIOLOGIJA, ŠPORTNA VZGOJA, ŠPORTNO
TRENIRANJE
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: vsi kandidati morajo obvezno opraviti preizkus gibalnih sposobnosti in znanj, ki bo konec junija; preizkus velja le za vpis v tekočem letu. V primeru omejitve vpisa se upošteva: 40
% preizkus, 45 % splošna matura (na programu Športno treniranje sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo
in dodatnim predmetom splošne mature) in 15 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku.
KINEZIOLOGIJA (redna in izredna mesta); šolnina za izredna mesta za študijsko leto 2020/2021: 4.000 € za letnik.
Zaposlitev: vodenje športnih programov za zdravo populacijo v fitnes centrih, v športnih društvih in klubih, v
turizmu, v zdraviliščih ter rehabilitacijskih centrih.
Število potrebnih točk za sprejem na redni študij v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: 85/75 (2020),
80,53 (2019), 81,72 (2018)

DRUŽBOSLOVNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI

ŠPORTNA VZGOJA (redna in izredna mesta); šolnina za izredna mesta za študijsko leto 2020/2021: 4.000 € za
letnik.
Zaposlitev: vodenje športnih interesnih in obšolskih dejavnosti v osnovnih in srednjih šolah ter drugih vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Za poučevanje športa oz. športne vzgoje v osnovnih in srednjih šolah je potrebno
končati magistrski študijski program druge stopnje Športna vzgoja.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: 70,27 (2020), 71,44 (2019),
70,06 (2018)
ŠPORTNO TRENIRANJE (redna in izredna mesta); šolnina za izredna mesta za študijsko leto 2020/2021: 4.000 €
za letnik.
Zaposlitev: vodenje trenažnega procesa na vseh nivojih izbranega športa (od športa mladih do vrhunskega
športa) v okviru športnih društev, klubov, zvez in na področju storitvenega sektorja.
(Kandidati se vpisujejo na enega od razpisanih športov, za katerega se zahtevajo tekmovalne ali trenerske izkušnje, kar dokazujejo z ustrezno športno anamnezo; vpis za začetnike v določenem športu ni mogoč).
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: 75,56 (2020), 71,42 (2019),
69,65 (2018)

Ines Kavčič, program:
UN Kineziologija (2. letnik, II.
stopnje – Kineziologija)
»Sprejemni izpiti prinašajo 40 %
vpisnih točk, ki se jih pridobi glede
na to, na katerem mestu si končal
pri določenem gibalnem preizkusu v
primerjavi z ostalimi. Za večino predmetov sem se učila
bolj pred izpitom, sicer pa sprotno učenje in sprotna vadba
praktičnih predmetov olajša opravljanje obveznosti.
Najtežja predmeta sta Gimnastika in Živčno-mehanske
osnove gibanja, ampak so vsi predmeti izvedljivi. Večino
gradiva za učenje je elektronskega, dobi se ga od starejših

študentov. Uradno je 100 % prisotnost potrebna povsod,
vendar je na predavanjih to odvisno od profesorja,
pri vajah pa se vedno preverja. Med študijem se lahko
zelo dobro povežeš s sošolci, s katerimi se družiš tudi
izven predavalnic, ob športnih aktivnostih. Študentska
organizacija se trudi z izvajanjem zanimivih dogodkov,
študentski žuri naše fakultete pa veljajo za ene boljših
žurov. Skozi celoten študij sem lahko redno obiskovala
svoje treninge in kasneje tudi delala, najmanj prostega
časa pa sem imela v 2. letniku.«
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

FAKULTETA ZA UPRAVO
ima v študijskem letu 2020/2021 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe,
zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);
UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo in izpitom iz maturitetnega predmeta zgodovina, psihologija, filozofija,
sociologija ali ekonomija (izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi),
ki jih izbirajo po naslednjem ključu: 40 % poklicna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku, 20 % uspeh pri
maturitetnem predmetu.
Izredni študij: ne
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Zaposlitev: javni sektor in gospodarstvo.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): UPRAVA
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: da, organiziran kot e-študij na daljavo, šolnina za študijsko leto 2020/2021 znaša 2.200 €, možno
je bilo obročno odplačevanje.
Zaposlitev: javni sektor in gospodarstvo.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve
UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): UPRAVNA INFORMATIKA – (interdisciplinarni študijski
program Fakultete za upravo in Fakultete za računalništvo in informatiko)
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo in izpitom iz maturitetnega predmeta računalništvo, matematika ali
fizika (izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi), ki jih izbirajo po
naslednjem ključu: 20 % poklicna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku, 40 % uspeh pri maturitetnem
predmetu.
Izredni študij: ne
Zaposlitev: informacijska podpora javnemu sektorju.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve, minimum za
2. in 3. željo 63 (2020), omejitev vpisa (2019), brez omejitve (2018)

DRUŽBOSLOVNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI

Anja Gabrovec, program:
UN Upravljanje javnega sektorja, absolventka I. stopnje
»Obseg učenja je odvisen od
vsakega predmeta posebej. Pri večini
predmetov je zahtevano aktivno
sodelovanje na vajah in predavanjih,
kar pripomore k temu, da je kasnejše učenje krajše in
učinkovitejše. Najtežji predmet v 1. letniku je Informatika,
ki je razdeljena na teoretični in praktični del. Vse
rabljene knjige lahko dobite v sklopu sejma literature,
ki ga organizira študentska organizacija. Urniki na

naši fakulteti so izredno dobro zasnovani. Vaje so 80 %
obvezne, pri predavanjih pa je odvisno od profesorja.
Predlagam prisotnost pri predmetih, ki zahtevajo
praktično znanje. Fakulteta za upravo je majhna in
ravno to je njena velika prednost. Profesorji so vestnim
študentom vedno pripravljeni priti naproti, nas razumejo
in velikokrat uslišijo. Naša študentska organizacija Ful
Povezani prireja nešteto žurov in druženj, ob študiju pa
ostane čas tudi za delo in druge prostočasne aktivnosti.«
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

PEDAGOŠKA FAKULTETA
ima v študijskem letu 2020/2021 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe,
zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);
ENOPREDMETNI UNIVERZITETNI PROGRAMI I. STOPNJE (4 leta): RAZREDNI POUK, SOCIALNA
PEDAGOGIKA, SPECIALNA IN REHABILITACIJSKA PEDAGOGIKA
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: osnovne šole, delo z mladimi s posebnimi potrebami, vzgojno varstveni zavodi, stanovanjske
skupine, dijaški domovi, vrtci, zdravstvene ustanove, svetovalni centri itd.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: Razredni pouk: 68 (2020), 64
(2019), 68 (2018); Socialna pedagogika: 86,6 (2020), 81 (2019), 85 (2018); Specialna in rehabilitacijska pedagogika:
88,5 (2020), 88,5 (2019) 84,5 (2018); izredni študij v zadnjih treh letih brez omejitve
UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (4 leta): DVOPREDMETNI UČITELJ z vezavami smeri: Biologija – Gospodinjstvo, Biologija – Kemija, Fizika – Kemija, Fizika – Matematika, Fizika – Tehnika, Gospodinjstvo – Kemija,
Matematika – Računalništvo ter Matematika – Tehnika.
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo
tudi kandidate s poklicno maturo, ki jih izbirajo po naslednjem ključu: 40 % poklicna matura, 40 % uspeh v 3. in
4. letniku in 20 % uspeh pri maturitetnem predmetu.
Izredni študij: ne
Zaposlitev: šole, delo z otroki in mladostniki.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: Dvopredmetni učitelj Biologija – Gospodinjstvo: brez omejitve (2020); brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo v drugem prijavnem roku
je 67 (2019), brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 57 (2018), 68 (2017); ostale smeri v zadnjih treh letih brez
omejitve vpisa
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UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (4 leta): LIKOVNA PEDAGOGIKA
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: za program Likovna pedagogika se opravlja preizkus likovne nadarjenosti, ki velja samo za tekoče leto. 70 % preizkus, 20 % splošna matura in 10 % splošni uspeh v 3. in 4.
letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo in enim predmetom splošne mature (likovna teorija ali
umetnostna zgodovina), ki jih izbirajo po naslednjem ključu: 70 % preizkus, 10 % poklicna matura, 10 % splošni
uspeh v 3. in 4. letniku, 10 % uspeh pri predmetu splošne mature.
Izredni študij: ne
Zaposlitev: šole, delo z otroki in mladostniki.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: 56,67 (2020), 52,88 (2019),
53,92 (2018)
UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (4 leta): LOGOPEDIJA IN SURDOPEDAGOGIKA
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: za program Logopedija in surdopedagogika se opravlja komunikacijski preizkus, ki velja samo za tekoče leto. 60 % splošna matura in 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: ne
Zaposlitev: vzgoja in izobraževanje, zdravstvo, sociala.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: 96,4 (2020), 94,6 (2019),
95,8 (2018)

DRUŽBOSLOVNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): PREDŠOLSKA VZGOJA
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura (poklicna matura v programih vzgojitelj predšolskih otrok ali zdravstveni tehnik) in 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: da, v študijskem letu 2020/2021 šolnina znaša 2.229 €
Zaposlitev: delo z otroki, vzgojno-varstveni zavodi, vrtci, osnovne šole.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: redni: 90 (2020), 91,8 (2019),
80 (2018); izredni: brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 70 (2020), 67 (2019), brez omejitve, minimum za 2.
in 3. željo je 57 (2018)

Katja Žinger, program:
UN Socialna pedagogika,
3. letnik
»Na naši smeri je precej refleksivnega
dela, pisanja prispevkov, kar mi v
povprečju vzame 1 do 2 uri dnevno.
Najzahtevnejši predmeti so tisti z
obsežno literaturo, kot npr. Sociologija vzgoje in Filozofija
edukacije. V 1. letniku sta najtežja predmeta Teoretična
pojmovanja težav v socialni integraciji 1 in 2. Nekaj
temeljnih knjig prodajajo na letnem kongresu v prostorih

PEF-a, tutorji pa nam posredujejo stvari kot so izpitna
vprašanja in izpiski. V 1. letniku je vse pretežno teoretično
(ni še prakse), a če se posameznik angažira, lahko
izkoristi lastno okolje kot dober vir prakse – pomaga
prostovoljstvo. Prostega časa je dovolj, tako za žur kot
za delo, saj je urnik pretežno dopoldanski. Tudi izven
študijskih priložnosti, ki jih zastonj ponuja faks, je dovolj.
Dobiš še zanimive izkušnje iz dela z ljudmi. Delo vam
garantirajo, saj je socialni pedagog prilagodljiv poklic.«
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

FILOZOFSKA FAKULTETA
bo imela v študijskem letu 2021/2022 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne
spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe):
UNIVERZITETNI PROGRAMI I. STOPNJE (3 leta):
ANGLISTIKA - Anglistika - enopredmetna smer, Anglistika - dvopredmetna smer, ANTIČNI IN HUMANISTIČNI
ŠTUDIJI, ARHEOLOGIJA, AZIJSKE ŠTUDIJE - Sinologija – enopredmetna smer, Sinologija – dvopredmetna smer,
Japonologija – enopredmetna smer, Japonologija – dvopredmetna smer, Koreanistika – dvopredmetna smer,
BIBLIOTEKARSTVO IN INFORMATIKA - Bibliotekarstvo in informatika - enopredmetna smer, Bibliotekarstvo
in informatika – dvopredmetna smer, ETNOLOGIJA IN KULTURNA ANTROPOLOGIJA - Etnologija in kulturna
antropologija - enopredmetna smer, Etnologija in kulturna antropologija - dvopredmetna smer, FILOZOFIJA
- Filozofija - enopredmetna smer, Filozofija - dvopredmetna smer, GEOGRAFIJA - Geografija - enopredmetna
smer, Geografija - dvopredmetna smer, GERMANISTIKA - Germanistika - enopredmetna smer, Germanistika
- dvopredmetna smer, PREVAJALSTVO, MUZIKOLOGIJA, PEDAGOGIKA IN ANDRAGOGIKA, PRIMERJALNA
KNJIŽEVNOST IN LITERARNA TEORIJA - Primerjalna književnost in literarna teorija - enopredmetna smer,
Primerjalna književnost in literarna teorija – dvopredmetna smer, PSIHOLOGIJA, SLOVENISTIKA - Slovenistika
- enopredmetna smer, Slovenistika - dvopredmetna smer, SOCIOLOGIJA KULTURE, UMETNOSTNA ZGODOVINA
- Umetnostna zgodovina - enopredmetna smer, Umetnostna zgodovina – dvopredmetna smer, ZGODOVINA Zgodovina - enopredmetna smer, Zgodovina - dvopredmetna smer.
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Primož Kolenc, program:
UN Arheologija, 3. letnik
»Prednost našega oddelka je, da
samo eden izmed manjših oddelkov
na FF, zato se lahko bolje poznaš
med sabo tudi med različnimi
letniki. Profesorji se lahko posvetijo
posameznim študentom, sploh pri pisnih seminarskih
nalogah smo dobili velikokrat izjemno konstruktivno
povratno informacijo. Večino izpitov je mogoče
opraviti z nekajdnevnim učenjem pred izpitom. V 1.
letniku sta najtežja predmeta Latinščina in Antična

DRUŽBOSLOVNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI

DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI:
ČEŠKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST, FRANCISTIKA, GRŠKI JEZIK, KNJIŽEVNOST IN KULTURA, ITALIJANSKI JEZIK
IN KNJIŽEVNOST, JUŽNOSLOVANSKI ŠTUDIJI, LATINSKI JEZIK, KNJIŽEVNOST IN KULTURA, PEDAGOGIKA
IN ANDRAGOGIKA, POLONISTIKA, PORTUGALSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST, PRIMERJALNO JEZIKOSLOVJE,
PRIMERJALNO SLOVANSKO JEZIKOSLOVJE, RUSISTIKA, SLOVAKISTIKA, SOCIOLOGIJA, SPLOŠNO JEZIKOSLOVJE,
ŠPANSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST, (vpisati je mogoče tudi dvopredmetni študijski program Filozofske fakultete in
razpisani dvopredmetni študijski program Teološke študije Teološke fakultete)
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: v študijske programe se lahko vpišejo kandidati, ki izpolnjujejo
vpisne pogoje, določene s študijskimi programi. To so: 1. splošna matura, 2. v vse univerzitetne študijske programe prve stopnje razen na programe Portugalski jezik in književnost, Prevajalstvo, Primerjalna književnost in
literarna teorija, Psihologija ter Rusistika se lahko vpišejo kandidati s poklicno maturo ter opravljenim izpitom iz
maturitetnega predmeta (v nekaterih primerih je predmet določen); izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga
je kandidat že opravljal pri poklicni maturi.
Izbirni postopek: če bo število prijavljenih kandidatov za vpis večje od razpisanega števila vpisnih mest, bo
do konca aprila 2021 sprejet sklep o omejitvi vpisa. Za vpis v univerzitetne študijske programe prve stopnje,
za katere bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo upoštevana naslednja merila za izbiro: kandidati z opravljeno
splošno maturo bodo izbrani glede na: 1. splošni uspeh pri splošni maturi (izražen v točkah), 2. splošna uspeha v
3. in 4. letniku srednje šole, 3. v posameznih študijskih programih bo pri izbiri upoštevan tudi uspeh pri posameznem izpitu splošne mature oziroma uspeh pri posameznem predmetu v 3. in 4. letniku srednje šole. Kandidati
z opravljeno poklicno maturo bodo izbrani glede na: 1. splošni uspeh pri poklicni maturi (izražen v točkah), 2.
splošna uspeha v 3. in 4. letniku srednje šole, 3. uspeh pri enem od izpitov splošne mature, 4. uspeh pri posameznem predmetu poklicne mature oziroma uspeh pri posameznem predmetu v 3. in 4. letniku srednje šole, če je
tako določeno s študijskim programom. Odstotkovno določeni pogoji in kriteriji bodo objavljeni v Razpisu za
vpis za študijsko leto 2020/2021.
Za uspešno vključitev v študij tujih jezikov je potrebno predznanje tega jezika.
Izredni študij: v študijskem letu 2021/2022 bo na vseh programih, razen ANGLISTIKA - Anglistika - enopredmetna smer, Anglistika - dvopredmetna smer, BIBLIOTEKARSTVO IN INFORMATIKA - Bibliotekarstvo in informatika
- enopredmetna smer, Bibliotekarstvo in informatika – dvopredmetna smer, ETNOLOGIJA IN KULTURNA ANTROPOLOGIJA - Etnologija in kulturna antropologija - dvopredmetna smer, FILOZOFIJA - Filozofija - enopredmetna smer, Filozofija - dvopredmetna smer, GERMANISTIKA - Germanistika - enopredmetna smer, Germanistika - dvopredmetna smer, PREVAJALSTVO, PSIHOLOGIJA, RUSISTIKA, UMETNOSTNA ZGODOVINA - Umetnostna
zgodovina - enopredmetna smer, Umetnostna zgodovina – dvopredmetna smer, ZGODOVINA - Zgodovina enopredmetna smer razpisan izreden študij. V študijskem letu 2021/2022 bo znašala šolnina za letnik 3.000 €.
Možne zaposlitve diplomantov: kustos v muzeju, zavod kulturne dediščine, znanstvene institucije, etnografski muzej, pokrajinski muzeji, inštituti, znanstveni delavec, kritik, novinar, raziskovalne ustanove, vladna ali občinska uprava, planerski zavodi, turistične agencije, zavod za varstvo okolja, svetovalec, (post)penalne službe,
zavod za zaposlovanje, javni mediji, redaktor, časnikar, kritik, kadrovske službe, šolstvo, klinična praksa, šport,
promet, lektor, korespondent, urednik, sociološko-kulturna znanstvena dejavnost, kulturološka, izvedenska,
upravna, politična dela, kulturna animacija, mediji, znanstvene knjižnice, arhivi.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta:
Enopredmetni UN redni: Anglistika: 76,5 (2020), 62,5 (2019), 76 (2018); Japonologija: 69 (2020), 68,5 (2019), 64,5
(2018); Pedagogika in andragogika: brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 72,5 (2020), 49 (2019), ni omejitve
(2018); Psihologija: 95,8 (2020), 95,2 (2019), 94 (2018); Zgodovina: brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 48,5
(2020), ni omejitve (2019), ni omejitve (2018). Ostali programi v zadnjih treh letih niso imeli omejitve vpisa.
Dvopredmetni UN redni: Anglistika: 81 (2020), 82 (2019), 84,5 (2018); Geografija 42,5 (2020), Japonologija: 83
(2020), 66 (2019), 83 (2018); Kulture Vzhodne Azije 63 (2020), 84,5 (2019), 53 (2018); Pedagogika in andragogika:
64,5 (2020), ni omejitve 2019, 64 (2018); Rusistika: 34 (2019), 32 (2018); Španski jezik in književnost: ni omejitve
(2019, 2018); Umetnostna zgodovina: brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 73 (2020), ni omejitve (2019), 73
(2018); Zgodovina: brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 63 (2020), 58 (2019), 54 (2018). Ostali programi v
zadnjih treh letih niso imeli omejitve vpisa.

zgodovina, je pa res, da je težavnost odvisna od
količine predznanja. Nekateri profesorji imajo svoje
skripte, ki si jih lahko sam sprintaš, drugače se učimo
predvsem iz zapiskov, ki si jih malo podelimo med
seboj. Teorije je veliko več kot prakse, praktične
terenske vaje potekajo samo 14 dni na letnik. Študij
arheologije gre res kar konkretno v detajle, zato je kar
potrebna želja po poglobitvi v podrobnosti. Ob študiju
ostane dovolj prostega časa, lahko delam v mestnem
muzeju in obiskujem jezikovne tečaje na FF.«
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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TEOLOŠKA FAKULTETA
ima v študijskem letu 2020/2021 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe,
zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe):
ENOVITI MAGISTRSKI PROGRAM II. STOPNJE (5 let): TEOLOGIJA (izvaja se v LJ)
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo
tudi kandidate s poklicno maturo (in z opravljenim petim maturitetnim predmetom), ki jih izbirajo po naslednjem ključu: 40 % poklicna matura, 40 % uspeh v 3. in 4. letniku in 20 % uspeh pri maturitetnem predmetu.
Izredni študij: da, šolnina v študijskem letu 2020/2021 znaša 2.400 €.
Zaposlitev: laiki so zaposljivi v cerkvenih službah in na področju verske, karitativne, socialne in vzgojne dejavnosti. Možne zaposlitve so tudi v javni upravi, na političnem področju in na področju stikov z javnostjo, v
medijih in založniških hišah, kot organizatorji kulturnih in drugih dogodkov.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

DRUŽBOSLOVNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI

UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): TEOLOŠKI IN RELIGIJSKI ŠTUDIJI (izvaja se v LJ in MB)
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo
tudi kandidate s poklicno maturo (in z opravljenim petim maturitetnim predmetom), ki jih izbirajo po naslednjem ključu: 40 % poklicna matura, 40 % uspeh v 3. in 4. letniku in 20 % uspeh pri maturitetnem predmetu.
Izredni študij: da, šolnina v študijskem letu 2020/2021 znaša 2.400 €.
Zaposlitev: na področju verske dejavnosti kot referent/referentka pastoralnih dejavnosti in na vseh področjih,
kjer se zahteva prva stopnja univerzitetne izobrazbe humanistične smeri.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve
UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): TEOLOŠKI ŠTUDIJI (izvaja se v LJ in MB –
v sodelovanju s Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani in s Filozofsko fakulteto Univerze v Mariboru)
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo
tudi kandidate s poklicno maturo (in z opravljenim petim maturitetnim predmetom), ki jih izbirajo po naslednjem ključu: 40 % poklicna matura, 40 % uspeh v 3. in 4. letniku in 20 % uspeh pri maturitetnem predmetu.
Izredni študij: da, šolnina v študijskem letu 2020/2021 znaša 3.000 € (za obe smeri študija skupaj).
Zaposlitev: na področju verske dejavnosti kot referent/referentka pastoralnih dejavnosti in na vseh področjih,
kjer se zahteva prva stopnja univerzitetne izobrazbe humanistične smeri.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

Teološka fakulteta, Poljanska cesta 4, 1000 Ljubljana
Enota v Mariboru, Slomškov trg 20, 2000 Maribor
DEKANAT
01 434 58 10
dekanat@teof.uni-lj.si

Študij teologije, kot govor o Bogu in človeku,
raziskuje širok spekter znanj s humanističnega,
družboslovnega, kulturnega, teološkega in
religijskega področja. Študenta usposobi za
razumevanje izzivov sodobnega prostora in časa, da
nanje ustrezno odgovori z visoko stopnjo socialne
kompetence.
Diplomanti in diplomantke lahko delujejo na
cerkvenem, kulturnem, zgodovinskem, medijskem,
pedagoškem, karitativnem, terapevtskem ter javnoupravnem in gospodarskem področju.
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REFERAT
01 434 58 18
referat@teof.uni-lj.si

Študij prinaša:
• temeljna znanja s področij krščanstva, drugih religijskih verovanj,
kulture, zgodovine in etike ter medsebojnih odnosov;
• znanstveni, teoretično-kritični in didaktični metodološki pristop;
• komunikacijo v pristnih odnosih med študenti, profesorji in
zaposlenimi;
• socialno usposobljenost za reševanje temeljnih vprašanj
človekovega bivanja in kulture;
• možnost nadgradnje znanj in veščin s področja terapevtskega in
karitativnega dela ter duhovnega in pastoralnega izpopolnjevanja.
Več o študiju na Teološki fakulteti si preberite na:

več področij – Filozofija religije, Uvod v teologijo in še
mnogi. Za vsakodnevno študijsko delo poleg predavanj
porabim približno 2 uri. Delo obsega urejanje zapiskov,
pisanje komentarjev besedil in seminarskih nalog ter
esejev. Za same izpite se učim večinoma zadnji teden pred
izpitom, za obširnejše dva, za tiste glavne se učim karseda
sproti. Najtežji predmeti so večini študentov Zgodovina
cerkve, Eksegeza evangelijev, še kakšna Eksegeza in tudi
Latinščina (ki ni obvezna za vse študente). Večino gradiva
dobimo kar v knjižnici fakultete, pri profesorjih, zelo radi
ga posredujejo in posodijo tudi študenti višjih letnikov.«

Liza Primc, program:
EM Teologija, 4. letnik
»Dnevno delo za faks (branje
literature,
pisanje
esejev
in
seminarskih) mi vzame 1-2 uri dnevno.
Pred posameznim izpitom se učim 3-7
dni, odvisno obsega snovi. Snov se
večinoma preverja sproti, s kolokviji, tako, da je sprotno
učenje nujno. Najtežji so biblični predmeti, v 1. letniku je
to Uvod v Novo in Staro zavezo, ker zahtevajo poglobljen
študij v Sveto pismo in veliko sprotnega dela, vendar ga s
pridnostjo ni težko opraviti. Večina profesorjev uporablja
skripte ali učbenike in knjige, nekateri le PowerPoint
predstavitve. Skripte posredujejo profesorji sami na
začetku leta oz. ob koncu predavanj. Teorije je približno
80 %, prakse v obliki vaj okoli 20 %, vendar tudi pri teoriji
velikokrat osvetljujemo konkretne probleme. Prisotnost

na vajah je obvezna. Dobro je biti prisoten na vseh
predavanjih, saj se obarvana tudi snov, ki je v knjigah ni.
Faks bi opisala kot zelo oseben in razgiban. Smo majhna
fakulteta in se večinoma med seboj poznamo. Za ta faks
sem se odločila, ker sem oseba, ki jo zanima mnogo
področij (filozofija, psihologija, religija, aktualni problemi)
in se za eno samo smer študija ne bi mogla odločiti. To
razgibanost mi ta enovit magistrski študij omogoča. Urnik
je strjen, osredotočen na jutranje ure in je zato študentom
prijazen, kar omogoča kar nekaj popoldanskega časa,
tudi za študentsko delo. Na fakulteti nam ponujajo
različne obštudijska predavanja (Nikodemovi večeri),
organizirajo karierni dan, kjer se predstavijo alumni TEOF,
spodbujajo hobije (slikarstvo, glasba, petje).«
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

DRUŽBOSLOVNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI

Nikolaj Horvat, program:
UN Teološki študiji, 3. letnik
»Ta študij je prava izbira, če te zanima
delo z ljudmi in te nasploh navdušuje
skrivnostnost življenja in bivanja –
vprašanja o smislu, svetu in Bogu
so vedno na paleti. Vzdušje je zelo
sprejemajoče, skoraj »domačno«, večinoma se med seboj
poznamo, kar je odlična prednost manjše fakultete. Sam
študij je predvsem teoretične narave, a je zaradi vsebine
predmetov (Teologija, Filozofija, Zgodovina) pravzaprav
teorija naša praksa. Zelo zanimivi so predmeti, ki povežejo

UNIVERZA V MARIBORU
FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
ima v študijskem letu 2020/2021 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe,
zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);

NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

UNIVERZITETNI PROGRAMI I. STOPNJE (3 leta): ELEKTROTEHNIKA, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMACIJSKE
TEHNOLOGIJE, INFORMATIKA IN TEHNOLOGIJE KOMUNICIRANJA, TELEKOMUNIKACIJE, MEDIJSKE
KOMUNIKACIJE, MEHATRONIKA (v sodelovanju s Fakulteto za strojništvo Maribor)
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo
tudi kandidate s poklicno maturo, ki jih izbirajo po naslednjem ključu: 40 % poklicna matura, 40 % uspeh v 3. in
4. letniku in 20 % maturitetni predmet.
Izredni študij: ne
Zaposlitev: elektrotehniška industrija s področja avtomatike in robotike, elektronike, močnostne elektrotehnike, mehatronike; računalniška industrija s področja računalništva in informacijskih tehnologij ter informatike in
tehnologij komuniciranja; telekomunikacijska industrija; diplomanti študija Medijske komunikacije imajo možnosti zaposlitve v radijskih, televizijskih, produkcijskih hišah, marketinških organizacijah, založnikih interaktivnih medijev, ponudnikih internetnih storitev in v industriji na področju trženja preko spleta ter v univerzitetnih
ustanovah za obnavljanje lastnega kadra za izvajanje študijskega programa.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: Medijske komunikacije: 64
(2020), 68 (2019), 61 (2018); Računalništvo in informacijske tehnologije: 60 (2020), brez omejitve, minimum za
2. in 3. željo je 57 (2019), brez omejitve (2018); Mehatronika: brez omejitve (2020, 2019, 2018); ostali programi v
zadnjih treh letih brez omejitve
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAMI I. STOPNJE (3 leta): ELEKTROTEHNIKA, RAČUNALNIŠTVO IN
INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE, INFORMATIKA IN TEHNOLOGIJE KOMUNICIRANJA, MEHATRONIKA (v
sodelovanju s Fakulteto za strojništvo Maribor)
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: ne
Zaposlitev: elektrotehniška industrija s področja avtomatike in robotike, elektronike, močnostne elektrotehni-
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ke in telekomunikacij; računalniška industrija s področja računalništva in informacijskih tehnologij ter informatike in tehnologij komuniciranja.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: Elektrotehnika: 69 (2020), 63
(2019), brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 57 (2018); Računalništvo in informacijske tehnologije: 77 (2020),
72 (2019), 66 (2018); Mehatronika: 73 (2020,2018), 79 (2019); ostali programi v zadnjih treh letih brez omejitve

Sara Gjorgjievska, program:
UN Elektrotehnika, 3. letnik
»Učim se sproti, od ponedeljka do
petka približno 2–3 ure na dan, za
vikende pa malo več. Najtežji predmet
je po mojem mnenju Električni in
elektromehanski pretvorniki, ker je
veliko snovi, drugače pa je zelo pomemben in zanimiv
predmet. V 1. letniku je verjetno predmet Osnove
elektrotehnike težji za tiste, ki pridejo iz gimnazije, Analiza
in diferencialne enačbe pa za tiste, ki pridejo iz srednje
tehnične šole. Razmerje med teorijo in prakso je pri večini
predmetov pol-pol. Predavanja niso obvezna, prav tako

seminarske vaje, računalniške in laboratorijske vaje pa
so obvezne in moraš imeti 80 % prisotnost. Imamo dobre
profesorje, ki želijo, da se čim več naučimo. Študijsko
literaturo (učbenike, knjige, skripte in drugo učno gradivo)
lahko kupimo v Skriptarnici fakultete. Rabljene knjige
dobivamo tudi od višjih letnikov. Profesorji nam zapiske
objavljajo na eŠtudij. Vedno so organizirane aktivnosti v
katere se lahko vključimo in nadgradimo svoje znanje. Na
ta faks sem vpisala, ker mi je matematika všeč ampak sem
želela nekaj več, kot je sama matematika in sem zaradi
tega izbrala elektrotehniko.«

Nina Planinšek, program:
UN Medijske komunikacije,
3. letnik
»To je program, primeren za vse
ustvarjalce na medijskem področju.
Največ sprotnega dela predstavljajo
vaje, ki so sestavljene iz različnih
področij, vse od snemanja, grafičnega oblikovanja,
fotografiranja, 3D modeliranja in podobno. Za večino
študentov na moji smeri predstavljajo največjo težavo

predmeti, ki vsebujejo programiranje (podatkovne baze,
dinamične spletne rešitve), ker se s tem večina sreča prvič.
V 1. letniku je študentom največje težave predstavljal
predmet Kritično mišljenje in izražanje, ki ni tipični
predmet za našo smer, saj vsebuje veliko slovenščine.
Razmere med teorijo in prakso je uravnoteženo, kar se
naučimo na predavanjih, potem prenesemo na vaje.
Na vajah se pri večini predmetov preverja prisotnost.
Glede učnega gradiva je na naši smeri sreča, da ga ne
potrebujemo veliko. Vse študijske knjige, ki so potrebne,

NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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se lahko dobijo v knjižnici. Za stare teste in skripte pa
vsako leto poskrbijo tutorji, ki so študentom v veliko
pomoč. Pozitivna stran glede te smeri je, da omogoča
delo zraven študija. Letos obiskujem 3. letnik in ob študiju
delam kar v dveh službah. Vsem, ki razmišljajo o tej smeri,
bi svetovala, da se pozanimajo pri študentu tutorji glede

dodatnih informacij za željen študijski program. Odločitev
za vpis na ta program je zelo dobra, saj je raznolik in nudi
usmeritev na veliko različnih področij.«
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

FAKULTETA ZA ENERGETIKO, kršKO
ima v študijskem letu 2020/2021 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe,
zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);
UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): ENERGETIKA
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo, ki so opravili izpit iz enega od maturitetnih predmetov: matematika,
tuji jezik, elektrotehnika, računalništvo, informatika, fizika ali mehanika, izbrani predmet ne sme biti predmet,
ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi: 40 % poklicna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku in 20
% uspeh pri maturitetnem predmetu.
Izredni študij: ne
Zaposlitev: energetske družbe ter druge gospodarske in negospodarske družbe, elektrogospodarstvo, jedrske
elektrarne, termo elektrarne, hidro elektrarne.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): ENERGETIKA
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura in 40 % splošni uspeh v 3. in 4.
letniku.
Izredni študij: da (okvirni znesek šolnine 2.550 €)
Nekaj primerov možnih zaposlitev: energetske družbe ter druge gospodarske in negospodarske družbe, elektrogospodarstvo, jedrske elektrarne, termo elektrarne, hidro elektrarne.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve
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Eva Simonič, program:
UN Energetika, 3. letnik
»Fakulteta vsako leto en teden pred
začetkom študijskega leta organizira
ponovitveni tečaj matematike za
bruce. Udeležba ni obvezna, a je
priporočljiva, saj je nato lažje slediti
na predavanjih in vajah. Predmetnik v grobem sestavljajo
strojniški, elektrotehniški in predmeti splošne energetike.
Dnevno za študij porabim eno uro. Sprotno delo zajema
reševanje vaj, pisanje seminarskih nalog in poročil. Več
časa vzame učenje pred izpitom, po navadi se začnem
učiti kak teden prej. Večino izpitov je možno deloma ali v
celoti opraviti tudi sproti s kolokviji. Za večino študentov
sta najtežja predmeta v 1. letniku Matematične metode ter

Računalništvo. V višjih letnikih so najtežji predmeti jedrske
energetike. Vsak predmet ima poleg predavanj tudi
avditorne, računalniške ali laboratorijske vaje. Posebnost
fakultete je Inštitut za energetiko z devetimi laboratoriji,
kjer študentje opravljamo določene laboratorijske
vaje. Udeležba na vajah je obvezna, opravljene vaje pa
predstavljajo del ocene. Fakulteta nas redno obvešča
o zaposlitvenih možnostih v času študija ali po njem.
Poleg študija se najde čas za študentsko delo. Posebnost
fakultete je izvajanje enakih študijskih programov na
dveh lokacijah – Velenje in Krško. Študentje iz obeh krajev
pa se povezujemo z brucovanjem, pikniki in drugimi
družabnimi dogodki.«

Klavdija Rabuza, program:
VS Energetika, 3. letnik
»Za študij porabim v povprečju 3 ure
na dan. Poskušam se učiti sproti, saj
potem lažje opravim izpit, kot da
bi se učila nekaj dni pred izpitom.
Menim, da so najtežji predmeti
predmeti 1. letnika, saj se študenti prilagajajo na novo
okolje in sošolce. Zagotovo je najbolj zahteven predmet
Računalništvo, saj zelo malo srednjih šol uporablja
program, ki ga tu obravnavamo. Večina predmetov
izhaja iz skript, ki nam jih v Moodle naložijo profesorji.
Za knjige nisem zapravila nič, saj jih dobimo v knjižnici,
veliko gradiva je naloženega v Moodle. Najpogosteje
začnemo najprej s predavanji teorije, na sredini
programa predavanj pa začnemo z izvedbo avditornih,
računalniških ali laboratorijskih vaj. Fakulteta je 3 leta

nazaj prenovila program tako, da je povečala število
praktičnih vaj, s tem pa pridobivamo več izkušenj.
Na predavanja je priporočljivo hoditi, obvezno je
obiskovanje vseh vrst vaj, kjer se tudi beleži prisotnost.
Smer študija je zanimiva in obeta visoko zaposljivost.
Profesorji in asistenti so zelo prijazni, radi delijo svoje
znanje in pomagajo pri različnih stvareh. Laboratorij,
v katerem izvajamo vaje in testiranja, obsega 5
različnih vrst laboratorija – za energetski management
in inženiring; alternativne aero in hidroenergetske
tehnologije; termomehaniko, termoenergetsko in
nanotehnologije; jedrsko energetiko ter laboratorij
CADER. Zaradi rednega obiskovanja predavanj mi
ostane kar nekaj prostega časa.«

 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO, PROMETNO INŽENIRSTVO IN ARHITEKTURO
ima v študijskem letu 2020/2021 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe,
zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI I. STOPNJE (3 leta): GRADBENIŠTVO, ARHITEKTURA, PROMETNO
INŽENIRSTVO
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: GRADBENIŠTVO: 60 % splošna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in
4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo in izpitom iz petega maturitetnega predmeta (izbrani
predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi) glede na: 40 % poklicna matura, 40
% splošni uspeh v 3. in 4. letniku in 20 % uspeh pri maturitetnem predmetu. PROMETNO INŽENIRSTVO: 60 %
splošna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo in izpitom iz
petega maturitetnega predmeta (izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni
maturi) glede na: 40 % poklicna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku in 20 % uspeh pri maturitetnem
predmetu. ARHITEKTURA: Kandidati za program Arhitektura morajo opraviti preizkus nadarjenosti, ki velja le
za tekoče leto. Končna izbira kandidatov se izvede po naslednjem ključu: 60 % uspeh pri preizkusu nadarjenosti, 20 % splošna matura, 20 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo in
izpitom iz petega maturitetnega predmeta (izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri
poklicni maturi), pri čemer velja: 60 % uspeh pri preizkusu nadarjenosti, 15 % točk poklicna matura, 20 % splošni
uspeh v 3. in 4. letniku, 5 % uspeh pri maturitetnem predmetu.
Izredni študij: ne
Zaposlitev: GRADBENIŠTVO: vodenje in organizacija graditve objektov; projektiranje gradbenih in infrastrukturnih objektov; zasnova ter načrtovanje tehnologij in izvajanje nadzora pri graditvi objektov ter podobnih
nalog; zahtevnejše strokovno in raziskovalno delo na področju visokih in nizkih gradenj, prometa, hidrotehnike,
preskrbe z vodo, vodenje gradbenih podjetij; dela pri zasnovi, statičnih analizah, dimenzioniranju in konstrukcijski ter tehnološki izvedbi vseh vrst gradbenih objektov; načrtovanje, projektiranje in upravljanje prometnic,
zasnova in načrtovanje ter graditev vodnogospodarskih objektov.
PROMETNO INŽENIRSTVO: načrtovanje in upravljanje prometnih sistemov; načrtovanje in vzdrževanje prometnic; upravljanje s prometom in prometnimi tokovi; samostojno izvajanje prometno varnostnih analiz;
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načrtovanje in izvajanje prevozov; povezovanje načel trajnostnega razvoja, ekonomike, pravne ureditve, problematike razvoja prostora in poselitve; problematike varstva okolja s problematiko zagotavljanja mobilnosti prebivalstva in konkurenčnosti gospodarstva. ARHITEKTURA: povezovanje temeljnih in specifičnih znanj
z veščinami, potrebnimi za opravljanje del in nalog arhitekturnega oblikovanja, arhitekturnega projektiranja,
urbanističnega načrtovanja ter prostorskega planiranja; poznavanje osnov zasnove konstrukcij ter tehnologije
gradnje in gradbenih materialov z vidika tehničnih in oblikovno-estetskih zahtev s ciljem zagotavljanja kakovosti bivalnega okolja.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: Arhitektura: omejitev vpisa;
Gradbeništvo in Prometno inženirstvo: brez omejitve

NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

VISOKOŠOLSKA STROKOVNA ŠTUDIJSKA PROGRAMA I. STOPNJE (3 leta): GRADBENIŠTVO, PROMETNO
INŽENIRSTVO
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku
Izredni študij: da, šolnina v študijskem letu 2020/2021 je znašala 3.500 €.
Zaposlitev: GRADBENIŠTVO: načrtovanje, gradnja, vzdrževanje in uporaba objektov; industrija gradbenega
materiala; samostojno delo v upravnih službah na področju gradbeništva oz. v povezavi z gradbeno problematiko; samostojno delo kot strokovnjak v lokalni ali državni upravi pri vodenju in organizaciji graditve objektov;
svetovanja s področja gradbeništva, organizacije in tehnologije grajenja. PROMETNO INŽENIRSTVO: sodelovanje pri pripravi strokovnih podlag za občinske, mestne, regionalne, nacionalne prostorske in razvojne plane;
samostojne priprave mestnih in regionalnih trajnostnih mobilnostih načrtov; sodelovanje pri dimenzioniranju
prometnic, prometnih površin in terminalov; planiranje vzdrževanja cestne infrastrukture; samostojno analiziranje gibanja prometnih tokov, železniška infrastruktura, vodenje in organiziranje železniškega prometa, zasedenost kapacitet ter načrtovanje potrebe po prometni infrastrukturi; samostojno izvajanje prometno varnostnih analiz in prognoz; sodelovanje pri analizah s področja transportne ekonomije ter rentabilnosti poslovanja;
samostojno dogovarjanje poslov in sklepanje pogodb za izvedbo transportnih in prometnih storitev.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve
INTERDISCIPLINARNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): GOSPODARSKO
INŽENIRSTVO – SMER GRADBENIŠTVO (program se izvaja skupaj z Ekonomsko–poslovno fakulteto
Maribor)
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo in izpitom iz petega maturitetnega predmeta (izbrani predmet ne sme
biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi) glede na: 40 % poklicna matura, 40 % splošni uspeh
v 3. in 4. letniku, 20 % uspeh pri maturitetnem predmetu.
Izredni študij: ne
Zaposlitev: opravljanje različnih tehničnih in poslovnih nalog v gradbenih podjetjih, planiranje in vodenje
gradbenih projektov pri investitorjih, inženiring oz. svetovalnih podjetjih in v javni upravi; vodenje gradbišč;
izvajanje nadzora gradnje objektov; izdelovanje projektne dokumentacije; opravljanje tehnične in finančne
kontrole v proizvodnji gradbenih izdelkov in materialov; delovanje na področjih upravljanja nepremičnih ter v
sektorjih bančništva in zavarovalništva; izvajanje del zagotavljanja in kontrole kakovosti.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve
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Tadej Kac, program:
UN Prometno inženirstvo,
3. letnik
»Občutimo lahko izredno povezanost
med študenti in profesorji, kar je plod
dobrega skupnega dela. Fakulteta
se vključuje v različne projekte, kar
omogoča študentom vključiti svoje razmišljanje in hkrati
s sodelovanjem pridobiti nove izkušnje. Pozitivna stvar
mojega programa je zagotovo manjše število študentov,
kar nam omogoča lažje dogovarjanje s profesorji, hkrati
smo pa tudi med seboj bolj povezani. Dobro se mi zdi
tudi to, da lahko večino predmetov opravimo s sprotnim
preverjanjem znanja (kolokviji). Učim se 3–4 dni pred
izpitom (dnevno 2–3 ure). Delo za faks obsega izdelavo
seminarskih nalog, učenje za izpite in opravljanje

domačih nalog. Meni je bil najbolj zanimiv predmet
Gradbene konstrukcije v prometu, ki smo ga imeli v 2.
letniku. Do zdaj so se mi zdeli najbolj zahtevni predmeti
Statistika, Osnove matematične optimizacije in Teorija
prometnega toka, predvsem zaradi pomanjkanja
predznanja in slabšega sodelovanja na predavanjih.
Delo za faks obsega izdelavo seminarskih nalog, učenje
za izpite in opravljanje domačih nalog. Vso gradivo, ki
sem ga potreboval za študij sem si izposodil v knjižnici
ali nam ga je pripravil profesor (skripte, PowerPoint
predstavitve). Prostega časa nam ostane dovolj, sam sem
občasno poleg študija opravljal tudi različna študentska
dela, ukvarjam se s športom. Po končani I. stopnji bom s
študijem zagotovo nadaljeval na II. stopnji.«

Živa Doberšek, program:
UN Gradbeništvo, 3. letnik
»Za mojo smer sprejemni izpiti
niso potrebni. Za ta študij sem se
odločila, ker me že od nekdaj zanima
gradbeništvo. Menim, da je to težak
faks, ampak vreden. Sprotno delo za
študij obsega približno 2 uri na dan. Sama se učim pred
izpiti ali kolokviji, časovno je odvisno od zahtevnosti
predmeta, za nekatere predmete tudi po 2 tedna. Na
našem programu so med težjimi predmeti Fizika, Statika
ter Mehanika deformabilnih teles. V 1. letniku sta najtežja

predmeta Matematika in Fizika, predvsem zaradi obsega
snovi. Osebno so mi zanimivi vsi predmeti. Na predavanjih
se prisotnost večinoma ne preverja, je pa dobro, da jih
obiskuješ redno. Veliko učnega gradiva lahko dobiš od
starejših študentov, sama pa večino literature najdem
v knjižnici. Prostega časa mi ostane zadosti, včasih več,
včasih manj. Zraven študija tudi aktivno sodelujem v
Študentskem svetu, obiskujem pa tudi računalniške
tečaje, ki jih organizira naša fakulteta.«

 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO
ima v študijskem letu 2020/2021 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe,
zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);
UNIVERZITETNA PROGRAMA I. STOPNJE (3 leta): KEMIJA, KEMIJSKO INŽENIRSTVO
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna matura, uspeh v 3. in 4. letniku 40 % oz. 40 % poklicna
matura, 40 % uspeh v 3. in 4. letniku in 20 % maturitetni predmet (matematika ali tuji jezik).
Izredni študij: ne
Zaposlitev: kemijski inženirji pri vodenju, projektiranju, trženju, zaščiti okolja, varstvu pri delu, razvoju novih
proizvodov in procesov v kemijski, biokemijski, farmacevtski in drugih procesnih industrijah; kemiki v laboratorijski analitiki, pri razvoju kemijskih proizvodov in kemijski zaščiti okolja.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: Kemija: brez omejitve (2020,
2019, 2018), minimum za 2. in 3. željo je 74 (2018); Kemijsko inženirstvo: brez omejitve
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): KEMIJSKA TEHNOLOGIJA
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura, 40 % uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: ne
Zaposlitev: kemijski tehnologi pri vodenju, projektiranju, trženju, zaščiti okolja, varstvu pri delu, razvoju novih
proizvodov in procesov v kemijski, biokemijski, farmacevtski in drugih procesnih industrijah; kemiki v laboratorijski analitiki, pri razvoju kemijskih proizvodov in kemijski zaščiti okolja.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

Maj Virant, program:
UN Kemijska tehnologija,
3. letnik
»Najbolj so mi všeč predmeti, kjer se
kemija povezuje z računalništvom.
Mislim, da je v tem prihodnost kemije
in veliko priložnosti na delovnem trgu.
Nekateri predmeti so bolj praktično naravnani, drugi pa
bolj teoretično. Obvezne so le vaje, saj prakse v kemiji
seveda ne moremo študenti sami nadoknaditi doma.
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Povprečno za faks izven predavanj ne porabim več kot 1,5
ure na dan, z izjemo izpitnega obdobja. Večina sprotnega
dela sestavlja pisanje poročil laboratorijskih vaj, učenje
za prihajajoče izpite ali kolokvije in sprotno obnavljanje
snovi zahtevnejših predmetov. Za večino predmetov
že sodelovanje in razumevanje snovi med predavanji
pomeni dobro znanje na kolokviju ali izpitu. Tudi fakulteta
sprotno učenje pri večini predmetov podpira s kolokviji, ki
omogočajo pisanje snovi v treh ali dveh delih, namesto
vsega naenkrat med izpitnim obdobjem. Najtežji predmet

na faksu je zagotovo Matematika, za nekatere tudi Fizika.
Vso gradivo za študij je na voljo v knjižnici fakultete ali na
spletnih povezavah, ki jih običajno delijo profesorji na prvi
uri predavanj. Tudi študentje višjih letnikov, še posebej
tutorji, pogosto delijo stare teste, zapiske predavanj ipd.
Na faksu se lahko študentje, ki nas to zanima, vključimo
v razne raziskovalne in znanstvene projekte, ki jih vodijo
profesorji s fakultete. V 2. in 3. letniku težavnost študija

nekoliko upade, kar za nas študente pomeni več prostega
časa in priložnost za pridobivanje prakse ter novih
kompetenc. Sam sem ob študiranju veliko delal preko
študentskega servisa, med drugim tudi v večjem podjetju
povezanim s kemijo, kar je bila odlična praktična izkušnja
in referenca za kariero.«

Andrej Zidarič, program:
UN Kemija (1. letnik, II. stopnje
– Kemija)
»Dnevno delo za faks obsega
povzetek
teoretično
obdelane
snovi med predavanji in pripravo
na laboratorijske vaje, ter učenje za
kolokvije tako iz vaj kot iz teorije. Sprotno učenje med
študijskim letom je opazno v času izpitnega obdobja,
ko ima lahko študent izpit vsakih par dni. Če se ne učiš
sproti, bi potreboval za pozitivno opravljen izpit težjega
predmeta približno 2 tedna intenzivnega učenja. Tega
ugodja na FKKT ni, zato se vsi študentje učijo sproti in
poskušajo večino predmetov opraviti s kolokviji. Pogoj za
pristop na izpit je opravljen kolokvij iz laboratorijskih vaj,
ki se ga piše po opravljeni obveznosti. Profesorji so vedno
pripravljeni pomagati in dodatno razložiti snov. Predajo
nam veliko literature, prav tako je na fakulteti knjižnica.

V oktobru je organiziran sejem rabljene literature,
namenjen predvsem 1. letnikom, da pridobijo izpiske
in zvezke višjih letnikov. Za Matematiko in Fiziko, ki sta
najtežja predmeta 1. letnika, so izpiti prejšnjih obdobij
objavljeni na internetu s strani profesorjev. Laboratorijske
vaje so obvezne, predavanja niso. Vsak, ki se odloči za
študij na FKKT, naj se udeležuje Matematike in Fizike.
To sta predmeta, kjer je razlaga profesorja obvezna za
razumevanje snovi. Najbolj pozitivna stran faksa je ta, da
dobimo znanje, katerega večina ljudi ne pozna. Naučimo
se procese, ki se dogajajo v svetu okrog nas in da tudi zrak,
ki ga dihamo ni tako samoumeven, kot se na začetku
zdi. Negativna stran se kaže v večjem številu potrebnega
truda in vloženih ur učenja. Ob študiju je težko opravljati
študentsko delo. Obvezne vaje so čez teden, tako da bo
treba delati ob vikendih.«

 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE
ima v študijskem letu 2020/2021 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe,
zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);
UNIVERZITETNI PROGRAM 1. STOPNJE (3 leta): AGRIKULTURA IN OKOLJE
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo in izpitom iz enega od maturitetnih predmetov: 40 % poklicna matura,
40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku in 20 % uspeh pri maturitetnem predmetu.
Izredni študij: da, šolnina za študijsko leto 2020/2021 znaša 2.100 €.
Zaposlitev: Študijski program je idealen za tiste, ki nameravajo prevzeti vodenje in delo na moderno organiziranih in tržno usmerjenih kmetijskih posestvih in podjetjih, prav tako v tehnoloških oddelkih podjetij povezanih
s kmetijsko pridelavi in predelovalno industrijo, v zadružnih organizacijah, v turističnih podjetjih, v trgovskih podjetjih in v skupnostih izvajalcev strojnih uslug v kmetijstvu in pri vzdrževanju okolja. Diplomant
se lahko zaposli še v državni upravi (različni občinski uradi in uradi ministrstev), v kmetijskem šolstvu, v
razvojnih agencijah, v okoljskih inštitutih, v podjetjih, ki procesirajo odpadke in pridobivajo energijo z
obnovljivih virov, v podjetjih za vzdrževanje okolja, nacionalnih parkov in vodnih virov.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAMI 1. STOPNJE (3 leta): AGRARNA EKONOMIKA IN RAZVOJ
PODEŽELJA, AGRONOMIJA – OKRASNE RASTLINE, ZELENJAVA IN POLJŠČINE, BIOSISTEMSKO
INŽENIRSTVO, EKOLOŠKO KMETIJSTVO, VINOGRADNIŠTVO, VINARSTVO IN SADJARSTVO, ŽIVINOREJA
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: da, šolnina za študijsko leto 2020/2021 znaša 2.100 €.
Zaposlitev: diplomant se lahko zaposli še v državni upravi (različni občinski uradi in uradi ministrstev), v
kmetijskem šolstvu, v razvojnih agencijah, v okoljskih inštitutih, v podjetjih, ki procesirajo odpadke in
pridobivajo energijo z obnovljivih virov, v podjetjih za vzdrževanje okolja, nacionalnih parkov in vodnih virov.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

Varna hrana, življenjski prostor, trajnostno kmetovanje, skrb za okolje
in raziskovanje, podkrepljeno z znanjem in odličnostjo.
Soustvarjaj z nami in si zagotovi prihodnost s študijem na FKBV UM.

Več informacij na: http://fkbv.um.si/vpis
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Anja Žnidar, program:
VS Živinoreja (II. stopnje –
Kmetijstvo)
»Teorija
predstavlja
večji
del
študijskega procesa, redno se izvajajo
tudi laboratorijske in terenske vaje ter
strokovni praktikum. Predavanja v
osnovi niso obvezna, a so priporočena s strani profesorjev.
Vaje so obvezne in velikokrat pogoj za pristop k izpitu.
Menim, da so študentom najtežji selekcijski predmeti
v 1. letniku. Gre za splošne predmete, kot so Kemija,
Matematika in statistika ter Pedologija. V osnovi niso
zahtevni, predstavljajo težave takrat, ko študentje ne
sledijo pri predavanjih, se ne udeležujejo vaj in seminarjev.
Izziv študentom Živinoreje predstavljajo nekateri
strokovni predmeti v 2. letniku, saj so obsežni. Ob rednem
obisku predavanj in vaj ter sprotnem učenju, je tudi te

mogoče opraviti brez večjih težav. Na fakulteti deluje
Tutorski sistem, kjer tutorji svojim tutorantom pošiljamo
skripte, stare izpite in kolokvije, ki so namenjeni zgolj lažji
predstavi o izpitu. Dodatnih knjig ni treba kupovati, saj
so svoji lastni zapiski iz predavanj in gradivo iz knjižnice
dovolj. Za ta faks sem se odločila, ker me je zanimal
študijski program, ki je povezan z mojim vsakodnevnim
delom doma. Po zaključenem podiplomskem študiju,
načrtujem še eno praktično usposabljanje v tujini in
zaposlitev. Zraven študija lahko delaš, ampak prilagojeno
glede na študijske obveznosti. Na dodiplomskem študiju
redna zaposlitev ne pride v poštev, saj pridejo obdobja
kjer so urniki precej natrpani s predavanji, vajami in izpiti.
Pride pa tudi obdobje, ko imaš nekoliko več časa za ob
študijske dejavnosti.«

Tjaša Pangerl, program:
UN Kmetijstvo (2. letnik, II. stopnje – Kmetijstvo)
»V semestru imamo predmete razporejene tako, da
imamo na enkrat le 3–4 predmete in ko posamezen
predmet zaključimo, že lahko opravljamo izpit. Kar
pomeni, da imamo v izpitnem obdobju le 2–3 izpite (če jih
opravljamo sproti). Sprotno delo za faks pomeni pripravo
seminarskih nalog (skoraj pri vsakem predmetu), v 1.
letniku pa tudi naloge pri Matematiki. Najtežji predmeti
so Matematika, Kemija in Pedologija, čeprav se s sprotnim
delom tudi te da narediti. Izziv je predznanje s srednjih
šol, saj gre pri Matematiki in Kemiji predvsem za hitrejšo
ponovitev snovi. Pri Pedologiji pa je izziv to, da se veliko
študentov s snovjo še ni srečalo. Večino gradiva nam
posredujejo profesorji, nekaj tudi tutorji in študenti

višjih letnikov. Prisotnost se na predavanjih navadno
ne preverja, pri vajah (seminarske ali laboratorijske) pa
je obvezna. Priporočljiva je prisotnost pri predavanjih
Matematike, Kemije, Pedologije, Mikrobiologije, Biokemije
in Genetike. V sklopu fakultete deluje Botanični vrt UM in
posestvo, na katerem se prideluje sadje, sadike zelenjave
in trajnic. Pred fakulteto je hlev, na Meranovem pa poteka
pridelava grozdja in vina. Študentje lahko v opravljajo
prakso v sklopu teh delov fakultete. Študentski svet
organizira veliko dogodkov, od spoznavnih do poizpitnih
žurov ter tudi strokovne ekskurzije, študentsko tržnico in
predavanja.«

 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

FAKULTETA ZA LOGISTIKO, Celje
ima v študijskem letu 2020/2021 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe,
zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);
UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): LOGISTIKA SISTEMOV
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. Kandidati z opravljeno poklicno maturo morajo opraviti izpit iz enega od maturitetnih predmetov (matematika, tuji
jezik, elektrotehnika, računalništvo, fizika ali mehanika, izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat
že opravil pri poklicni maturi).
Izredni študij: da, šolnina za študijsko leto 2020/2021 znaša 1.980 €. Izredni študij se bo v študijskem letu
2020/2021 izvajal v Celju in na dislocirani enoti v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 27.
Zaposlitev: na področju logistike v različnih gospodarskih in negospodarskih organizacijah.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): GOSPODARSKA IN TEHNIŠKA LOGISTIKA
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: da, šolnina za študijsko leto 2020/2021 znaša 1.817 €.
Zaposlitev: na operativnem področju logistike v različnih gospodarskih in negospodarskih organizacijah.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

Iva Majer, program:
VS Gospodarska in tehniška
logistika, 3. letnik
»Za ta faks sem se odločila, ker imamo
doma logistično podjetje. Pozitivna
stvar študijskega programa je
praktično usposabljanje, ki ga imamo

v 3. letniku. Najbolj zanimivi predmeti so mi predmeti
iz ekonomike in transporta, saj me to tudi interesira. V 1.
letniku mi je bil najtežji izpit iz predmeta Osnove teorije
predmetov, ker se je bilo treba naučiti največ gradiva. Za
pristop na kolokvij ali izpit moramo imeti opravljene vse
obveznosti v okviru predmeta. Te obveznosti predstavljajo
prisotnost na predavanjih in vajah (različno pri vsakem
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predmetu), opravljene »domače naloge« ter seminarsko
nalogo. Prisotnost na vajah in predavanjih je odvisna
od posameznega profesorja. Po večini so vaje obvezne,
predavanje pa ne. Za faks porabim na dnevni ravni
od 2 do 3 ure, za e-predavanja in e-vaje. Kadar pišem
seminarsko nalogo, mi lahko to vzame tudi do 5 ur. Na
naši fakulteti imamo dostop do gradiva v spletni učilnici.
Vsak profesor ima za svoj predmet skripto, do katere

imamo vedno dostop na spletni učilnici. Iz tega gradiva so
tudi sestavljeni izpiti. V prostem času imam zraven študija
dovolj časa za različne hobije, opravljanje študentskega
dela in druženje s prijatelji. Fakulteta za logistiko se mi
zdi zelo praktičen faks. Najbolj zanimivi na faksu so mi
mednarodni simpoziji.«

Špela Kovše, program:
VŠ Logistika sistemov
»V dneh, ko so na urniku predavanja
ali vaje, dopoldneve preživimo na
fakulteti. Za dni, ko predavanj in
vaj ni na urniku, nas predavatelji
seznanijo z zadolžitvami, do katerih
dostopamo preko spletne učilnice. Spletna predavanja
in vaje lahko opravimo v nekaj urah. Prav spletne naloge,
ki so pri vseh predmetih, so odlična priložnost, da znanje
sproti utrjujemo. Posledično je treba pred izpitom snov
le ponoviti. Obveznost, ki jo moramo opraviti pri večini
predmetov, je priprava seminarske naloge. Pri vseh
predmetih imamo tudi strokovne ekskurzije, na katerih
nam predstavijo delovanje podjetij. Na visokošolskem

programu je obvezna 3 mesečna praksa, ki si jo študent
poišče sam. Sejma rabljene literature nimamo, saj pri
predmetnih ni obveznega gradiva, ki bi ga morali kupiti.
Učno gradivo nam je na voljo v spletni učilnici. Študente
profesorji spodbujajo k vključitvi v raziskovalno delo in
projekte. Preko mentorstva profesorjev so študenti, ki
pokažejo voljo in željo po delu, hitro uvedeni v raziskovanje,
izvajanje meritev, pisanje in objavo člankov. Na fakulteto
se skoraj vsak dan obračajo podjetja, ki iščejo študente za
prakso, študentsko delo, zaposlitev in štipendiranje. Način
dela študentom (e-študij) omogoča, da nam ostane dosti
prostega časa, tudi za delo ob študiju. Tutorji in študentski
svet, poleg žurov, organizirajo tudi več drugih dejavnosti
in dogodkov.«

NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO
bo imela v študijskem letu 2021/2022 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne
spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);
UNIVERZITETNI ENOPREDMETNI PROGRAMI I. STOPNJE (3 leta): FIZIKA, MATEMATIKA, EKOLOGIJA Z
NARAVOVARSTVOM, BIOLOGIJA
ENOVITI MAGISTRSKI PEDAGOŠKI PROGRAM PREDMETNI UČITELJ (5 let), vezava dveh predmetnih
usmeritev: IZOBRAŽEVALNA MATEMATIKA, IZOBRAŽEVALNO RAČUNALNIŠTVO, IZOBRAŽEVALNA
FIZIKA, IZOBRAŽEVALNA KEMIJA, IZOBRAŽEVALNA BIOLOGIJA, IZOBRAŽEVALNA TEHNIKA
Kandidate za študijsko leto 2021/2022 še izbirajo po naslednjem ključu: a) kdor je opravil maturo, b) kdor
je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu (ne velja za univerzitetni enopredmetni študijski program Matematika) in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet,
ki ga je opravil že pri poklicni maturi. Za študijsko leto 2022/2023 bo prišlo do sprememb in bodo za študijske
programe Fakultete za naravoslovje in matematiko UM veljali novi, spremenjeni vpisni pogoji v primeru zaključka s poklicno maturo.
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Izredni študij: ne
Zaposlitev: diplomirani matematik v organizacijah, ki razvijajo programsko in drugo računalniško opremo, v
industriji na vseh področjih, kjer je potrebno matematično znanje, delovanje v skupinah, ki se ukvarjajo z vodenjem in upravljanjem poslovnih sistemov v ekonomiji, bančništvu in zavarovalništvu, delo v interdisciplinarnih
projektih v naravoslovju ter na področju sodobnih telekomunikacijskih in informacijskih sistemov; diplomirani
fizik na področju industrijskih aplikativnih raziskav, pri razvoju in implementaciji novih tehnologij, v razvojnih
industrijskih projektih, pri aplikaciji ekonofizike na področju vodenja in upravljanja kompleksnih poslovnih sistemov v ekonomiji, bančništvu in zavarovalništvu, vključevanje v interdisciplinarne projekte na področju sodobnih telekomunikacijskih in informacijskih sistemov, vključevanje v raziskave kompleksnih sistemov v medicini, diagnostiki in farmaciji; diplomirani ekolog naravovarstvenik v javnih zavodih, gospodarstvu in zasebnem
sektorju, sodelovanje pri prijavljanju aplikativnih nacionalnih in mednarodnih projektov, sodelovanje pri prijavljanju čezmejnih in mednarodnih naravovarstvenih projektov, sodelovanje z naravovarstvenimi nevladnimi
organizacijami, vodenje manjših delovnih skupin različnih profilov; diplomirani biolog na področju biologije,
biotehnologije, mikrobiologije, kmetijstva, naravovarstva in zdravstva v povezavi z projektnim, laboratorijskim
in terenskim delom. Diplomanti izobraževalnih študijskih programov v izobraževalnih ustanovah (šole in drugi
programi izobraževanja); projektno delo (organiziranje družbenih dogodkov in procesov); delo v raziskovalnih
institucijah; delo v naravoslovnih institucijah (profitnih in neprofitnih); mediji.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve ( Biologija:
omejitev za 2. prijavo)

vedno posebej zanimala. V 1. letniku je po mojem mnenju
najtežji predmet Mehanika, vendar se s sprotnim delom in
trudom ni potrebno bati ničesar. Večino učnega gradiva
profesorji posredujejo sami in prav tako predlagajo
dodatno literaturo ali dodatne naloge za utrjevanje, ki se
jih dobi tudi v knjižnicah. Večino knjig je možno dobiti v
elektronski verziji, tako da ti za knjige sploh ni potrebno
veliko zapraviti. Svetujem vključevanju v društva, začasna
kratkotrajna dela (redno delo ob študiju odsvetujem) in
dodatna izobraževanja, saj pridobivate s tem dragocene
izkušnje in znanja. S tem se prav tako razlikujete od svojih
sošolcev in ste tako potencialnemu delodajalcu veliko bolj
zanimivi.«

Ivan Mastev, program:
UN Matematika, absolvent
3. letnika
»Če bi v enem stavku moral opisati
svoj faks, ta stavek bi bil: »Uresničitev
sanj nikoli ni bila bližje.« Zelo
dobra stvar na faksu je to, da smo
profesorji in študenti odlično povezani. Profesorji nam
vedno pomagajo, ko rabimo pomoč in si vzamejo
čas, da nam objasnijo snov. Glede na to, da študiram
matematiko, večino časa porabim za reševanje nalog,
v čemer zelo uživam. Naloge vedno rešujem sproti, saj
jih je veliko. Pomembno je hoditi tako na predavanja
kot na vaje, saj teorijo, ki se jo učimo na predavanjih,

potem implementiramo na vajah. Najtežji predmeti so
Analiza 1, Verjetnost in Linearna algebra. Zame osebno
je bil najtežji predmet Računalništvo. Vso literaturo, ki
jo rabimo za študij, lahko najdemo v knjižnici ali preko
spleta. Vedno, kadar začnemo z novim predmetom, nam
profesor pove, katero literature moramo predelati in kje
jo lahko najdemo. Obstaja možnost, da poleg študija
tudi delamo. Na našem faksu imamo možnost biti tutorji
in demonstratorji, lahko tudi pomagamo učencem in
dijakom, ki imajo težave z matematiko. Vsako leto imamo
tudi priprave za tekmovanje, ki poteka na Češkem, na
katere lahko pride vsak študent, ki želi tekmovati.«

NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

Mojca Šeruga, program:
UN Izobraževalna fizika,
3. letnik
»Za vpis na ta študijski program sem se
odločila, ker sem si od nekdaj želela z
mladino delati poklicno. Prav tako so
mi naravoslovni predmeti vedno ležali
in me zanimali. Dnevno porabim kar precej časa za študij.
Profesorji s sprotnim delom in kolokviji poskrbijo, da smo
aktivni skozi cel semester. Tako imamo pred izpiti večino
snovi že predelane in gre tako lažje skozi izpitno obdobje.
Vsak predmet je po svoje zanimiv. Ker so predavanja
problemsko obarvana iz vsakdanjega življenja, te to še
toliko bolj pritegne. Meni osebno so najbolj zanimivi
pedagoško prepleteni predmeti, sploh pedagogika ter
psihologija učenja in razvoja, katerih tematika me je

 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
ima v študijskem letu 2020/2021 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe,
zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);
UNIVERZITETNI PROGRAMI I. STOPNJE (3 leta): STROJNIŠTVO, TEHNIŠKO VARSTVO OKOLJA (s študijskim
letom 2021/2022 se program preimenuje v OKOLJSKO INŽENIRSTVO), OBLIKOVANJE IN TEKSTILNI
MATERIALI (samo izredni študij)
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo
tudi kandidate s poklicno maturo, ki jih izbirajo po naslednjem ključu: 40 % poklicna matura, 40 % uspeh v 3. in
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4. letniku in 20 % maturitetni predmet, ki ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi
(MAT, FIZ, MEH, RAČ, ELEK, TJ ali likovna teorija – Strojništvo; MAT, FIZ, MEH, RAČ, ELEK, TJ, KEM, BIO – Tehniško
varstvo okolja (Okoljsko inženirstvo); KEM, MAT, FIZ, RAČ ali TJ – Oblikovanje in tekstilni materiali).
Izredni študij: da, program Oblikovanje in tekstilni materiali, šolnina v letu 2020/2021 je znašala 4.200 €.
Zaposlitev: Strojništvo: razvoj, raziskovanje, svetovanje, konstruiranje, analiza, proizvodne tehnologije, energetika, okoljevarstvo, procesna tehnika, računalniške simulacije, oblikovanje, državna uprava; Tehniško varstvo
okolja (Okoljsko inženirstvo): nudi dobro osnovo za zaposlovanje v najrazličnejših delovnih organizacijah. Poleg svoje temeljne usposobljenosti za izvajanje inženirskih opravil, imajo dovolj široka teoretična znanja, da se
bodo zaposlili na različnih področjih okoljskega inženirstva v gospodarstvu in javnih službah. Prav tako imajo diplomanti zelo dobre možnosti zaposlitve v različnih vejah industrije, saj je vsaka proizvodnja povezana z
okoljskimi vplivi in monitoringom le teh. Dobre zaposlitvene možnosti so tudi v javnih in zasebnih podjetjih,
ki se ukvarjajo z ravnanjem z odpadki in čiščenjem odpadnih vod. Diplomanti se zaposlujejo tudi v podjetjih,
ki se ukvarjajo s načrtovanjem, razvijanjem in nadzorovanjem naprav in postrojenj za pridobivanje energije,
ter z raziskavami in razvojem okolju prijaznih virov energij; Oblikovanje in tekstilni materiali: v oblikovalskih in
oglaševalskih agencijah, modnih studiih, tekstilni in oblačilni industriji, konfekcijskih podjetjih, v javnih službah,
zastopništvih in raziskovalnih inštitucijah.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAMI I. STOPNJE (3 leta): STROJNIŠTVO, TEHNOLOGIJE TEKSTILNEGA
OBLIKOVANJA
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: da, program Strojništvo in Tehnologije tekstilnega oblikovanja; šolnina v letu 2020/2021 je znašala 4.200 €.
Zaposlitev: Strojništvo: vodenje tehnoloških in energetskih procesov, analiziranje kvalitete procesov, sodelovanje pri projektiranju in konstruiranju strojev in naprav, priprava, organizacija in nadzor dejavnosti, kjer je
strojna stroka osnova za izvedbo procesa; Tehnologije tekstilnega oblikovanja: zaposlitev v modnih studiih,
oblikovalskih in oglaševalskih agencijah, trgovskih centrih, v malem gospodarstvu, v tekstilnih in konfekcijskih
podjetjih, v raziskovalnih ustanovah.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: Strojništvo: 67 (2020), 69
(2019), zapolnjeno v 1. roku brez omejitve (2018); Tehnologije tekstilnega oblikovanja brez omejitve v zadnjih
treh letih
INTERDISCIPLINARNI UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): GOSPODARSKO INŽENIRSTVO
– SMER STROJNIŠTVO (program se izvaja skupaj z Ekonomsko–poslovno fakulteto Maribor),
MEHATRONIKA (program se izvaja skupaj s Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko)
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo: 40 % poklicna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku, 20 % uspeh
pri maturitetnem predmetu, ki ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi; Gospodarsko inženirstvo - smer Strojništvo: mehanika, kemija, matematika, fizika, računalništvo, elektrotehnika, tuji jezik,
likovna teorija; Mehatronika: matematika, tuj jezik, elektrotehnika, računalništvo, fizika ali mehanika.
Izredni študij: ne
Zaposlitev: Gospodarsko inženirstvo – smer Strojništvo: vodstvena dela v inženirskih podjetjih, načrtovanje
in vodenje poslovnih ter proizvodnih procesov, razvoj novih izdelkov, tehnologij ter storitev, vodenje naložbenih dejavnosti, podjetnik, projektni menedžer, prodajni inženir, produktni vodja, državna uprava; Mehatronika:
vodenje, upravljanje, načrtovanje in izvajanje procesov, razvoja in projektov v strojništvu, elektrotehniki, avtomatizaciji in robotizaciji.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve
INTERDISCIPLINARNI VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): MEHATRONIKA
(program se izvaja skupaj s Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko)
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: ne
Zaposlitev: v vejah industrije, ki so kakorkoli povezane s stroko mehatronike, strojništva in elektrotehnike, pa
tudi izven njih.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: 73 (2020), 79 (2019), 73 (2018)
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Klementina Cifer, program:
UN Strojništvo, 3. letnik
»Težji predmeti na tem programu so
Tehniška dokumentacija (velik obseg
seminarjev), Mehanika 1 (ker se večina
šele spoznava s tem predmetom),
Materiali 2 (profesor zahteva zelo
poglobljeno znanje) ter za nekatere tudi termodinamika
(kdor ne hodi na predavanja). Če prideš iz srednje šole
in ne iz gimnazije, ti lahko težavo predstavljata tudi
Matematika in Fizika. Za 1. letnik nam fakulteta ponudi
kup učbenikov za skoraj vse predmete (cena okoli 100 €).
Močno priporočam, da si vzameš ta paket, saj pride še
kako prav, pa še drago ni, saj ti knjige ostanejo. Drugače
je na fakulteti t. i. tisk po naročilu, kjer dobiš literaturo, ki so
jo napisali naši profesorji. Tudi UKM in knjižnica tehniških
fakultet imata velik nabor gradiva. V veliki večini (skoraj
vsi profesorji) prisotnosti na predavanjih ter avditornih

vajah ne preverjajo oz. prisotnost ne vpliva na oceno.
Nasprotno temu pa so računalniške ter laboratorijske
vaje in seminarji obvezni (80 % – 100 % prisotnost)
in mnogokateri te profesor ne bo spustil na izpit brez
opravljenih obveznosti. Prostega časa imam na pretek in
sem v 3. letniku z opravljenimi vsemi obveznostmi. Med
izpitnim obdobjem ga je malo manj, ga je pa še vedno
dovolj. Od začetka študija že opravljam študentsko delo,
hodim v glasbeno šolo, sem v programu IAESTE, tečem,
kofetkam… Občasno se udeležim kakšnega seminarja
s strani fakultete ali ŠOUM-a ter drugih aktivnosti, ki jih
organizirata. Na strojno pridi, če te zanimajo Matematika,
Fizika in Tehnika ter nočeš biti učitelj oz. profesor teh
predmetov. Vseeno ali si punca ali fant, vse bomo sprejeli
in se potrudili, da ti bo študij gladko tekel.«
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE
ima v študijskem letu 2020/2021 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe,
zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);

Žan Tanacek, program:
VS Zdravstvena nega, absolvent
3. letnika
»Za ta študij sem se odločil, ker me
zanima delo z ljudmi in ker rad
opravljam poklic, za katerega sem se
odločil. Študij mi je dal veliko novih
izkušenj, dobrodošlega znanja in tudi mnogo novih
poznanstev, ki mi bodo v bližnji prihodnosti pomagale pri
uresničitvi življenjskih ciljev. Najbolj zanimiva predmeta
na fakulteti sta mi bila Obravnava vitalno ogroženega
pacienta ter Nujna medicinska pomoč. Po mojem mnenju
je najtežji predmet na našem programu Zdravstvena nega
v 1. letniku, saj zahteva kompleksno učenje celotnega
procesa zdravstvene nege in tudi pristopa k pacientu.
Dnevno sem porabil za sprotno delo po predavanjih vsaj
uro in pol časa da sem malo preletel snov, ki smo jo na

NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): ZDRAVSTVENA NEGA
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi ali splošni
maturi in 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Kandidati, ki nimajo zaključenega programa zdravstveni tehnik ali
tehnik zdravstvene nege, morajo opraviti 80 ur propedevtičnega programa iz vsebin predmeta zdravstvena nega.
Izredni študij: da, šolnina v študijskem letu 2020/2021 znaša 3.240 €.
Zaposlitev: bolnišnice, zdravstveni domovi, zdravilišča, socialno varstveni zavodi (domovi za starejše občane) ipd.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: 84 (2020), 83 (2019), 83 (2018)

določeni dan obravnavali na seminarjih. Med drugim je
bil način učenja tudi izdelava seminarskih nalog, ki smo
jih predstavljali in svoje ugotovitve delili z drugimi sošolci.
Poleg samih seminarjev je obvezno tudi obiskovanje
praktičnega dela in delo v kliničnem okolju po katerem
smo za 2 ali 3 tedne dobili primer iz katerega smo morali
napisati učno negovalno dokumentacijo. Gradivo sem
si ponavadi priskrbel od nekoga iz starejših letnikov, saj
sem tako imel lažji pregled nad tem, kar me pravzaprav
čaka za učenje v prihodnjem letu. Tudi na fakulteti so nam
podali kar veliko mero gradiva in sicer preko internetnih
povezav. Zraven študija sem od začetka 3. letnika hodil
delat preko študentskega dela v UKC Maribor. Načrti po
diplomi so vpis na magisterij na II. stopnjo zdravstvene
nege in zaposlitev v Urgentnem centru v UKC Maribor.«
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

MEDICINSKA FAKULTETA
ima v študijskem letu 2020/2021 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe,
zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);
ENOVITI MAGISTRSKI PROGRAM II. STOPNJE (6 let): SPLOŠNA MEDICINA
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 35 % splošna matura, 20 % uspeh v 3. in 4. letniku in 45 % uspeh pri
posameznih predmetih mature (matematika, tuji jezik in en naravoslovni predmet – biologija, fizika ali kemija).
Izredni študij: ne
Zaposlitev: ambulante, bolnišnice, zavod za varstvo zdravja.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: 83,7 (2020) 86,7 (2019), 88,2 (2018)
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Mina Vrtovec, program:
UN Splošna medicina, 3. letnik
»Študij medicine je zahteven, a nikakor
tako zastrašujoč, kot se sprva zdi.
Sčasoma se navadiš na delo in se s
svojim tempom »pregrizeš skozi.«
Meni je bila največji šok Anatomija,
ker razumevanje ne pomaga povsem – treba je si je
zapomniti ogromno količino podatkov, tako ali drugače.
Sama se v gimnaziji nikoli nisem »piflala«, pri anatomiji
pa druge izbire ni. Ostale predmete se da razumeti,
povezovati znanje z že usvojenim, zato so mi bili bolj
všeč. Za obveznost udeležbe pove vsak profesor sproti.
Za Anatomijo so predavanja manj obiskana, ker se
večina študentov ne znajde v plazu latinskih besed, bi
pa priporočala Fiziologijo in Mikrobiologijo, saj so to

zanimiva predavanja, ki omogočajo boljše razumevanje.
V prvih dveh letnikih se razmerje med teorijo in prakso
bolj nagiba k teoriji (čeprav se res trudijo, laboratorijskih
vaj je precej), kasneje dobiš ogromno kliničnih vaj, ki so
bolj zanimive. Pozitivni strani študija sta strokovnost
in usmerjenost v praktično delo, negativni pa trajanje
samega študija in včasih tudi čas, ki ga je potrebno vložiti
v učenje. Tutorji ti na začetku študija povedo vse, tudi to,
kako dostopati do zapiskov prejšnjih generacij in PDF-jev
učbenikov. Učbenikov večina študentov ne prodaja, ti jih
pa kolegi iz višjih letnikov posodijo. Prostega časa ostane
dovolj. Študentski žuri so po principu »work hard, play
harder.« Kaj naj rečem, pridi in se prepričaj!«
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA
ima v študijskem letu 2020/2021 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe,
zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);

DRUŽBOSLOVNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI

UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): EKONOMSKE IN POSLOVNE VEDE
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo
tudi kandidate s poklicno maturo, ki jih izbirajo po naslednjem ključu: 20 % poklicna matura, 40 % uspeh v 3.
in 4. letniku in 40 % maturitetni predmet (matematika, tuji jezik, geografija, sociologija, zgodovina, psihologija,
ekonomija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi).
Izredni študij: da, šolnina za študijsko leto 2020/2021 znaša 1.990 €.
Zaposlitev: finančne organizacije, marketing, vodenje podjetij, revizija, banke, zavarovalnice, skladi, državne
institucije.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): POSLOVNA EKONOMIJA
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: da, šolnina za študijsko leto 2020/2021 znaša 1.990 €.
Zaposlitev: finančne organizacije, marketing, vodenje podjetij, revizija, banke, zavarovalnice, skladi, državne
institucije.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

Cecilija Matul, program:
UN Podjetništvo, absolventka
3. letnika
»Na našem faksu, sploh pa na naši
smeri so sami super ljudje, tako
profesorji kot študentje in ostali
zaposleni. Moja smer mi je res pisana
na kožo in če bi se odločala še enkrat, bi vsekakor izbrala
enako. Dnevno za študijske obveznosti, kot so npr. zapiski,
dodatne naloge, dodatni zapiski po predavanjih in
sprotno učenje snovi porabim približno dobro uro ali dve.
Seveda to ni vsak dan v tednu, se pa čim bolj poslužujem
sprotnega dela, zato se 3 do 4 krat tedensko lotim
takšnega načina dela. Ta način mi omogoča da lažje
sledim snovi, prav tako pa prihranim na času, kadar se
učim za izpit ali kolokvij. Vikendi so po navadi rezervirani
za razne seminarske naloge in učenje za sprotne medletne
teste oziroma kolokvije, za njih pa porabim včasih 2, 4,
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včasih pa tudi 6 ur. Med najljubšimi predmeti so mi bili
Podjetništvo, Korporacijsko podjetništvo in Dinamično
podjetništvo. Najtežji izpiti pri nas so večinoma računski,
torej vsi, ki so vezani na matematiko, računovodstvo,
morda finance in ekonomijo. Pri večini predmetov se
prisotnost preverja le na vajah, ponekod pa tudi na
predavanjih. Moje osebno mnenje je, da je najbolje biti
prisoten povsod, namreč nikoli ne bo v knjigi tako dobro in
lepo razloženo, kot ti to lahko razloži profesor. Študentski
svet na naši fakulteti vsako leto dvakrat organizira sejem
rabljene literature. Prav tako je študentski svet razvil
spletno stran, kjer se najde večina zapiskov študentov
(https://tutorjiepf. wixsite.com/baza-zapiskov-epf). Sicer
pa imamo tudi skupino na Facebooku, kjer študentje skozi
leto prodajajo stare skripte, knjige, zapiske in podobno.«
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Špela Šilak, program:
UN Marketing, 3. letnik
»Za ta program ni sprejemnih izpitov.
Sama sem se odločila za vpis, ker me
je zanimala psihologija človeka. Pri
marketingu moraš vedeti, kakšna
je tvoja ciljna skupina in se njej
prilagoditi. Znanje, ki ga pridobiš je zelo obširno, uporabno
v vsakem podjetju, ne glede na delavno mesto. Najbolj
mi je bil zanimiv predmet Vedenje odjemalcev, saj sem
od nekdaj bila navdušenka nad psihologijo. Za večino je
najtežji predmet Osnove računovodstva v 1. letniku. Če ti
ne leži delo s številkami, bo ta predmet med težjimi. Glede
učenja za izpite je zelo odvisno od predmeta. Kakšne sem
se učila tudi po mesec dni. Po navadi so to bili kakšna
Matematika za ekonomiste, Osnove računovodstva ipd.

Dnevno ne porabim ogromno časa za študij, opravim
morebitne obveznosti, kot so poročila, naloge in si jih ne
puščam za naslednje dni. Glede gradiva na naši fakulteti
ni nobenih problemov. Veliko rabljenih knjig, skript,
učbenikov naši predhodniki prodajajo preko Facebook
strani, nekaj pa se jih pojavi tudi na Bolhi. Veliko je tudi
zapiskov na Bazi zapiskov, to je stran naše fakultete z
zapiski za pomoč drugim, imamo pa tudi sejem rabljene
literature. Pozitivne strani moje smeri so tudi odlični
predavatelji oz. profesorji. Mislim, da bi se vsi strinjali, da
ni profesorja, ki ti ne bi bil pripravljen pomagati. Znanje,
ki ga pridobimo je zelo obširno, uporabno v vsakem
podjetju, ne glede na delovno mesto.«
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

DRUŽBOSLOVNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI
FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE
bo imela v študijskem letu 2021/2022 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne
spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);
UNIVERZITETNI IN VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAMI I. STOPNJE (3 leta): INŽENIRING POSLOVNIH
SISTEMOV, ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT KADROVSKIH IN IZOBRAŽEVALNIH SISTEMOV,
ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT INFORMACIJSKIH SISTEMOV
(Izvedba: visokošolski strokovni programi: redni in izredni študij ter univerzitetni študijski programi: redni študij.)
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: univerzitetni programi: 60 % splošna matura in 40 % splošni uspeh
v 3. in 4. letniku; kandidati z opravljeno poklicno maturo in maturitetnim predmetom: 40 % poklicna matura, 40
% splošni uspeh v 3. in 4. letniku, 20 % uspeh pri maturitetnem predmetu; visokošolski programi: 60 % splošna/
poklicna matura in 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij - šolnina: v študijskem letu 2020/2021 znaša 2.100 €.
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Zaposlitev: Študijski program Inženiring poslovnih sistemov zagotavlja znanja za zaposlitev v vseh sektorjih
gospodarstva in negospodarstva. Diplomanti so nepogrešljivi upravljalci vodstvenih, temeljnih in podpornih
procesov v organizaciji. Diplomanti vseh treh študijskih programov se zaposlijo v različnih panogah gospodarstva, državni in javni upravi. Diplomanti s podjetniško ambicijo so sposobni ustanoviti in voditi svoje podjetje.
Vsi študijski programi so vsebinsko in kakovostno primerljivi s sorodnimi študijskimi programi po svetu.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): MANAGEMENT V ŠPORTU
(Izvedba: izredni študij.)
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura in 40 % splošni uspeh v 3. in 4.
letniku
Šolnina: v študijskem letu 2020/2021 znaša šolnina 3.000 €.
Zaposlitev: Študenti, ki bodo končali študijski program bodo zaposljivi v negospodarskem sektorju na področju športa, javne uprave, neprofitnih organizacij, zavodov, izobraževalnih ustanov, svetovalnih agencij in pri
drugih pravnih osebah, ki jih zakon opredeljuje kot negospodarski sektor, kot npr. Smučarska zveza Slovenije,
Organizacijski komite Planica, Športno društvo Pokljuka, Nogometna zveza Slovenije.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve
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VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): KRIZNI MANAGEMENT (program
se je pričel izvajati v študijskem letu 2020/2021)
(Izvedba: izredni študij)
V postopku je sprememba študijskega programa za ukinitev preizkusa znanja. V primeru potrjene spremembe
se spremeni tudi ključ izbire. Preverite razpisna določila za dodiplomski študij, ki bodo objavljena na spletni
strani fakultete v prvih dneh meseca februarja 2021.
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 50% uspeh iz preizkusa posebne nadarjenosti s področja kriznega
management, 25% splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi, 25% splošni
uspeh v 3. in 4. letniku (več o preizkusu znanja v razpisnih določilih).
Šolnina: v študijskem letu 2020/2021 znaša šolnina 3.000 €.
Zaposlitev: Zaposlitvene možnosti za diplomante so prvenstveno izkazane zaradi neobstoja tovrstnega študijskega programa s področja kriznega management v Republiki Sloveniji. Potreba po diplomantih je v vseh
regijah velika. Študijski program je namenjen mikro in malim podjetjem, gospodarskim družbam, nevladnim
službami (gasilci, reševalci) in javnemu sektorju. Diplomantom zagotovi široke možnosti zaposlitve v gospodarskih in negospodarskih organizacijah, na področju vodenja in upravljanja oz. iz naslova interdisciplinarnosti
študijskega programa v širokem spektru možnih delovnih okolij: državnih organih, gospodarskih organizacijah,
državnih in javnih podjetjih, nevladnih organizacijah, občinah in v vseh tistih organizacijah, kjer se na dnevni
bazi srečujejo s problematiko kriznih situacij.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku v zadnjih dveh letih: brez omejitve

Anita Bašanović, program:
UN Organizacija in management
kadrovskih in izobraževalnih
sistemov, 3. letnik
»Sprejemni izpiti niso potrebni.
Pozitivna stran tega študijskega
programa je, da lahko znanje
pridobljeno na fakulteti, izkoristiš na mnogih področjih.
Večina predmetov je zelo zanimivih in koristnih. Imamo
možnost sprotnega dela, ki nam omogoča udeležbo
na izrednih izpitnih rokih, kar nam olajša delo, saj
nimamo v enem mesecu vseh izpitov. Dnevno delo za
faks obsega vaje, seminarske naloge, prepisovanje snovi
in ustvarjanje zapiskov. Največ težav imajo študenti
običajno pri predmetih Organizacija poslovnih procesov
in Kvantitativne metode. Oba predmeta sta del 1.
letnika. Predavanja na faksu niso obvezna, jih pa sama

54

priporočam. Vaje so v večini primerov obvezne. Večino
materiala za študij nam priskrbijo profesorji sami. Ostalo
si lahko sposodimo v šolski knjižnici. V treh letih študija
nisem za gradivo zapravila nič. Kot večina, si delam veliko
zapiskov sama. Poleg študija imamo študenti dovolj
časa za delo in hobije. Imamo tudi kar nekaj študentskih
žurov in drugih dogodkov, ki se mi zdijo super, prav tako
pa fakulteta vsako leto organizira kar nekaj dejavnosti.
Meni osebno je zelo zanimiv odnos s profesorji. Zdi se mi
pomembno, da se lahko z njimi pogovorimo in nam lete prisluhnejo. Tudi kot razred se dobro razumemo in si
pomagamo. Dijakom, ki razmišljajo o vpisu svetujem – Če
vas zanima organizacija in delo z ljudmi. Hkrati si želite, da
imate ob študiju tudi čas za razvijanje drugih hobijev, vam
priporočam FOV. «
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

FAKULTETA ZA TURIZEM, Brežice
ima v študijskem letu 2020/2021 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe,
zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);
UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): TURIZEM: SODELOVANJE IN RAZVOJ
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60% splošna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate z opravljeno poklicno maturo in izpitom iz enega od maturitetnih predmetov (matematika,
tuji jezik, zgodovina, ekonomija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni
maturi). Kandidati s poklicno maturo bodo izbrani glede na: 40 % poklicna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4.
letniku, 20 % uspeh pri maturitetnem predmetu.
Izredni študij: da, šolnina v študijskem letu 2020/2021 znaša 2.850 € (v kolikor je vsaj 10 prijav).
Zaposlitev: v podjetjih, ki opravljajo katerokoli zvrst s področja turistične dejavnosti: termalno – zdraviliški
turizem, športno – rekreativne dejavnosti, dejavnost podeželskega in gorskega turizma, prireditvenega in kongresnega, zabaviščnega in turizma dobrega počutja, spoznavno-edukativnega in kulturnega turizma, kopališkega in navtičnega turizma; v potovalnih agencijah, v javnih zavodih, organih državne (v strokovnih službah
ministrstva za gospodarstvo za področje turizma) uprave in lokalne samouprave (občinskih služba za razvoj
turizma); na področju javne uprave s področja turizma: direktorat za turizem na gospodarskem ministrstvu,
druga ministrstva (kmetijsko, okoljevarstveno itd.), STO, TIC na lokalni ravni; v podjetjih za načrtovanje in iskanje novih oblik turizma in iskanja alternativnih oblik izvajanja srečevanja turistične ponudbe in povpraševanja.
Število potrebnih točk za sprejem v zadnjih treh letih: brez omejitve

Nika Kramžar, program:
VS Turizem (1. letnik, II. stopnje – Turistične destinacije in
doživetja)
»Za sprotno delo porabim približno
eno uro na dan. Izdelujem svoje
zapiske, vendar jih ne delajo vsi
študentje, saj imajo gradivo v spletni učilnici Moodle. Pri
nekaterih predmetih dobivamo sprotne naloge (teh ni
veliko). Pred posameznim izpitom se aktivno učim 3–5
dni, izpiske si pripravim že prej. Učim se le pred izpitom.
Najtežja predmeta sta Zgodovina in Kulturna dediščina,
saj sta dokaj obsežna predmeta iz 1. letnika. Zahtevna
ju naredi širši obseg zapiskov, vendar s predpripravo
in sledenjem na predavanjih in vajah izpit opraviš
brez problema. Skripte dobimo v Punktu, sredi Brežic.
Stare teste pridobivamo od starejših študentov, prav
tako obsežnejše zapiske. Za knjige sem v vseh treh letih
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VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): SODOBNE TURISTIČNE PRAKSE
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: splošni uspeh pri poklicni maturi oziroma splošni maturi 60 % točk,
splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk.
Izredni študij: da, šolnina v študijskem letu 2020/2021 znaša 2.800 € (v kolikor je vsaj 10 prijav).
Zaposlitev: v podjetjih, ki opravljajo katerokoli zvrst s področja turistične dejavnosti: termalno-zdraviliški turizem, športno-rekreativne dejavnosti, dejavnost kmečkega in planinskega turizma, sejemskega, zabaviščnega in
turizma dobrega počutja, spoznavno-edukativnega in kulturnega turizma, kopališkega in navtičnega turizma;
v potovalnih agencijah, v vseh podjetjih, ki se pojavljajo kot kooperanti ali komplementarji pri oblikovanju turistične ponudbe, na področju javne uprave s področja turizma na lokalni ravni in v regionalnih destinacijskih
organizacijah, regionalnih razvojnih organizacijah, lokalnih turističnih organizacijah in turistično-informacijskih
centrih.
Število potrebnih točk za sprejem v zadnjih treh letih: brez omejitve

visokošolskega študija zapravila morda 50 €. Predavanja
in vaje so izredno povezana s prakso, saj tudi večina
profesorjev prihaja iz gospodarstva. Na vaje je obvezno
treba hoditi, na predavanja pa ne. Nekatera predavanja
so sestavljena iz predavanj in seminarjev, slednje je tudi
treba obiskovati. Fakulteta je enostavno najboljša, najbolj
»ftrgana« fakulteta v Sloveniji. Na faksu se skoraj vsi
poznamo, ker smo majhna fakulteta. Profesorji te poznajo
po imenu, vsi kolegi študentje postanejo prijatelji. To da,
smo majhna fakulteta je naša izredna prednost, saj imaš
veliko več možnosti, da se vključiš v projekte, sodeluješ na
dogodkih in podobno. Ob študiju delam, sodelujem na
projektih, pri katerih sodeluje Fakulteta za turizem, sem
članica študentskega sveta, kjer organiziramo različne
žure in se trudimo omogočiti študij čim bolj zabaven in
študentu prijazen.«
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE, LJUBLJANA
ima v študijskem letu 2020/2021 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe,
zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);
UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): VARSTVOSLOVJE
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku.
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Izredni študij: ne
Zaposlitev: vodenje in upravljanje zahtevnejših procesov na področju zagotavljanja notranje varnosti, strokovne službe državne uprave, upravne organizacije, gospodarske organizacije, detektivske agencije, zasebno-varnostne agencije, lokalne skupnosti.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: 48,5 (2020, 2019), brez omejitve (2018)
VISOKOŠOLSKA STROKOVNA PROGRAMA I. STOPNJE (3 leta): VARNOST IN POLICIJSKO DELO,
INFORMACIJSKA VARNOST
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: da, šolnina za prvi letnik v študijskem letu 2020/2021 znaša 2.190 €.
Zaposlitev: Varnost in policijsko delo: vodenje in upravljanje zahtevnejših procesov na področju zagotavljanja
notranje varnosti, strokovne službe državne uprave, upravne organizacije, gospodarske organizacije, detektivske agencije, zasebno-varnostne agencije, lokalne skupnosti; Informacijska varnost: proučevanje in zakonito,
strokovno, etično in učinkovito opravljanje nalog s področja zagotavljanja informacijske varnosti.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: Varnost in policijsko delo: 68
(2020), 66 (2019), 70 (2018); Informacijska varnost: 56 (2. in 3. želja 2020), 66 (2019), 67 (2018)
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Katja Kostanjevec, program:
UN Varstvoslovje, 3. letnik
»Če ste kdaj želeli vedeti ozadje in
resničnost za znanimi kriminalkami,
vas ta faks nauči še veliko več. Učimo
se o kriminaliteti na Slovenskem in
po svetu, raziskujemo tabu teme –
prostitucije in trgovine z ljudmi, učimo se o obveščevalni
dejavnosti in vohunstvu ter nekaj osnovnega o pravu.
Najbolj zanimivi so predmeti na temo kriminalistike,
kjer imamo vaje v laboratoriju (jemanje prstnih odtisov
in reševanje problemov pogrešanih oseb…) ipd. Toplo
priporočam redno obiskovanje predavanj, ker profesorji
velikokrat izdajo kakšna vprašanja za izpit, povejo svoje
zanimive izkušnje ali bolje razložijo snov. Na vajah je 80 %
obvezna prisotnost. Pravni predmeti so težji, saj obsegajo

veliko snovi. V 1. letniku je najtežji predmet Uvod v
razumevanje prava in države, ki je pravni predmet z veliko
zahtevne snovi, saj se nič podobnega ne učiš v srednji šoli.
Knjige so se včasih dobile v fotokopirnici na faksu, ker pa
je več ni, so vse dostopne v knjižnici za nakup ali izposojo.
Stare zapiske lahko kupimo preko FB, po navadi tam bivši
študenti napišejo oglas. Zraven študija lahko tudi delamo.
Priporočala bi, da čim bolj sodelujete v raznih programih,
ki jih fakulteta organizira (saj tako te tudi profesorji
spoznajo) – udeležba dnevov varstvoslovja ipd. Fakulteta
več krat na leto organizira gostujoča predavanja o
karieri po študiju in povabi organizacije, ki iščejo bodoče
zaposlene.«
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

FILOZOFSKA FAKULTETA
ima trenutno (v študijskem letu 2020/2021) razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne
spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);
UNIVERZITETNI ENOPREDMETNI PROGRAMI I. STOPNJE (3 leta): GERMANISTIKA, PSIHOLOGIJA,
SLOVENSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST, SOCIOLOGIJA IN INTERDISCIPLINARNO DRUŽBOSLOVJE,
ZGODOVINA
UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI PROGRAMI I. STOPNJE (3 leta): ANGLEŠKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST,
FILOZOFIJA, GEOGRAFIJA, MADŽARSKI JEZIK S KNJIŽEVNOSTJO, PREVAJALSKE ŠTUDIJE - ANGLEŠČINA,
PREVAJALSKE ŠTUDIJE - NEMŠČINA, NEMŠKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST, PEDAGOGIKA, SOCIOLOGIJA,
SLOVENSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST, UMETNOSTNA ZGODOVINA, ZGODOVINA.
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: V študijske programe se lahko vpišejo kandidati, ki izpolnjujejo
vpisne pogoje, določene s študijskimi programi:
1) ENOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI
GERMANISTIKA
V univerzitetni enopredmetni študijski program Germanistika se lahko vpiše: a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi.
PSIHOLOGIJA
V univerzitetni enopredmetni študijski program Psihologija se lahko vpiše, kdor je opravil splošno maturo ali
je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program. Vsi kandidati, ki se vpisujejo na univerzitetni
enopredmetni študijski program Psihologija, morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni C2 glede na
skupni evropski jezikovni okvir za jezike (SEJO/CEFR) z ustreznim dokazilom pred začetkom izbirnega postopka.
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Kot izpolnjevanje tega vpisnega pogoja se upošteva opravljen predmet slovenščina pri splošni maturi ali v zadnjem letniku srednje šole, ko se je predmet predaval, oziroma potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega
jezika na nivoju C2.
SLOVENSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST; SOCIOLOGIJA IN INTERDISCIPLINARNO DRUŽBOSLOVJE; ZGODOVINA
V univerzitetni enopredmetni študijski program Slovenski jezik in književnost; Sociologija in interdisciplinarno
družboslovje ter Zgodovina se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature; 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.
Slovenski jezik in književnost: Vsi kandidati morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na
skupni evropski jezikovni okvir za jezike (SEJO/CEFR) z ustreznim dokazilom pred začetkom izbirnega postopka.
Zgodovina: Kandidatom s poklicno maturo se priporoča, da opravijo izpit iz predmeta splošne mature zgodovina.
2) DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI
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ANGLEŠKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST
V univerzitetni dvopredmetni študijski program Angleški jezik in književnost se lahko vpiše: a) kdor je opravil
splošno maturo, b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz predmeta
splošne mature tuji jezik (angleščina), c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
FILOZOFIJA
V univerzitetni dvopredmetni študijski program Filozofija se lahko vpiše: a) kdor je opravil splošno maturo, b)
kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne
mature; 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.
GEOGRAFIJA
V univerzitetni dvopredmetni študijski program Geografija se lahko vpiše: a) kdor je opravil splošno maturo, b)
kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne
mature: geografija, zgodovina, sociologija, psihologija, filozofija, fizika, biologija ali kemija; 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.
SLOVENSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST; MADŽARSKI JEZIK S KNJIŽEVNOSTJO; NEMŠKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST
V univerzitetni dvopredmetni študijski program Slovenski jezik in književnost, Madžarski jezik s književnostjo in
Nemški jezik in književnost se lahko vpiše: a) kdor je opravil splošno maturo, b) kdor je opravil poklicno maturo v
kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature; 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. Slovenski jezik in književnost: Vsi kandidati morajo izkazati znanje slovenskega jezika na
ravni B2 glede na skupni evropski jezikovni okvir za jezike (SEJO/CEFR) z ustreznim dokazilom pred začetkom
izbirnega postopka.
PEDAGOGIKA
V univerzitetni dvopredmetni študijski program Pedagogika se lahko vpiše, kdor je opravil splošno maturo ali je
pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
PREVAJALSKE ŠTUDIJE – ANGLEŠČINA
V univerzitetni dvopredmetni študijski program Prevajalske študije - angleščina se lahko vpiše, kdor je opravil
splošno maturo ali je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
PREVAJALSKE ŠTUDIJE – NEMŠČINA
V univerzitetni dvopredmetni študijski program Prevajalske študije - nemščina se lahko vpiše, kdor je opravil
splošno maturo ali je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
SOCIOLOGIJA
V univerzitetni dvopredmetni študijski program Sociologija se lahko vpiše, kdor je opravil splošno maturo ali je
pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
UMETNOSTNA ZGODOVINA; ZGODOVINA
V univerzitetni dvopredmetni študijski program Umetnostna zgodovina se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature; 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.
Zgodovina: Kandidatom s poklicno maturo se priporoča, da opravijo izpit iz predmeta splošne mature zgodovina.
Izredni študij: ne
Zaposlitev: v izobraževalnih ustanovah, v državnih in občinskih upravah, v medijih in založniških dejavnostih,
raziskovalnih institucijah, gospodarstvu in povsod tam, kjer potrebujejo univerzitetno izobražene strokovnjake
s področij humanizma, družboslovja in izobraževanja.
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Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: Enopredmetni UN redni: Psihologija: 92,5 - prvi rok (2020), 91,8 - prvi rok in 95,2 - drugi rok (2019); 90,6 (2018) in Zgodovina (brez omejitve, minimum
za 2. in 3. željo v drugem roku je 52 (2019); ostali enopredmetni programi v zadnjih treh letih brez omejitve vpisa.
Dvopredmetni UN redni: Angleški jezik in književnost: prvi in drugi rok (2020), 64 - prvi rok in 68 - drugi rok (2019),
71 (2018 - drugi rok); Pedagogika: 60 prvi rok (2020), omejitev - brez točk (2019), 73 (2018 - drugi prijavni rok), Zgodovina: 52,5 – prvi rok (2020), 65 - drugi rok (2019), omejitev vpisa (2018); Sociologija: prvi rok (2020), prevajalske
študije - angleščina: drugi rok (2020). Ostali dvopredmetni programi v zadnjih treh letih brez omejitve vpisa.
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Lara Dolenc, program:
UN Psihologija, 3. letnik
»Na psihologiji sicer ni sprejemnih
izpitov, je pa dokaj visoka omejitev
pri vpisu. Kljub temu, da teorija
prevladuje, študenti obiskujemo razne
institucije, npr. vrtce, porodnišnice,
psihiatrijo. Imamo številne obštudijske dejavnosti.
Sama sem vključena v Društvo študentov psihologije.
Zelo dobro komuniciramo s profesorji in asistenti, ki so
pripravljeni sodelovati z nami in odgovarjati na vsa naša
vprašanja. Najtežji predmeti so predvsem tisti, ki od nas
zahtevajo dobro predhodno poznavanje terminov (npr. iz
biologije, kemije). V 1. letniku je bil tak predmet Fiziologija,

ki so ga predavali profesorji iz Medicinske fakultete. Meni
je bil zelo všeč predmet Socialna psihologija in Psihologija
športa. Učno gradivo večinoma predstavljajo razne
knjige, ki jih lahko dobimo v knjižnicah. Skripte lahko
dobimo v fotokopirnici na fakulteti ali pa jih odkupimo
od starejših kolegov na sejmu rabljene literature. Dnevno
za študij porabim približno 4–5 ur za predavanja, potem
še kakšni 2 uri za ostale obveznosti, kot so npr. poročila,
seminarske naloge in predstavitve pri vajah. Sama se bolj
osredotočeno posvetim učenju med izpitnim obdobjem.
Takrat res vso svojo energijo posvetim večinoma le
izpitom in učenju zanje. Sprotno znanje vseeno pridobiš
z obveznostmi, ki jih imamo pri vajah. Le te pokrijejo zelo
podobne teme, ki so relevantne potem tudi za izpit.«

PEDAGOŠKA FAKULTETA
ima v študijskem letu 2020/2021 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe,
zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);
UNIVERZITETNI PROGRAMI I. STOPNJE (4 leta): GLASBENA PEDAGOGIKA, LIKOVNA PEDAGOGIKA,
RAZREDNI POUK
Vpisni pogoji: Glasbena pedagogika opravljena splošna matura ali poklicna matura in izpit iz maturitetnega
predmeta Glasba ter opravljen preizkus glasbenih sposobnosti; Razredni pouk opravljena splošna matura; Likovna pedagogika: opravljena splošna matura ali poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in
izpit iz maturitetnega predmeta Umetnostna zgodovina ali Likovna teorija (izbrani predmet ne sme biti predmet pri poklicni maturi) ter opravljen preizkus likovne sposobnosti.
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: Glasbena pedagogika: 50 % uspeh pri preizkusu glasbene sposobnosti, 40 % splošna/poklicna matura, 10 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku; Likovna pedagogika: 50 % uspeh pri
preizkusu likovne sposobnosti, 40 % splošna/poklicna matura, 10 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku; Razredni
pouk: 60 % splošna matura ter 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: ne
Zaposlitev: zaključek univerzitetnega programa prve stopnje še ne omogoča samostojnega opravljanja strokovnega dela v vzgoji in izobraževanju, sicer pa se bodo diplomanti prve stopnje študijskega programa Razredni pouk lahko zaposlili kot drugi učitelj v prvem razredu oz. v skladu z določili ZOFVI. Zaključen univerzitetni
program prve stopnje Likovna pedagogika bo diplomantom omogočal široko paleto zaposlitvenih možnosti
v sferi izobraževanja lastne in sorodnih strok. Tako bodo vodili likovne delavnice in tečaje, likovno pedagoško
delo v okviru galerij, muzejev, raznih zavodov, domskih oskrb (otrok in odraslih) s posebnimi programi, bolnišničnih šol, različne oblike samozaposlovanja. Diplomanti prve stopnje Glasbene pedagogike se bodo lahko
zaposlili kot kulturni animatorji vodje glasbenih delavnic in tečajev, glasbeni pedagogi v raznih zavodih, domovih; v okviru glasbenih šol in umetniških institucijah pa kot korepetitorji, zborovodje, zborovski pevci, inšpicienti, šepetalci, organizatorji ter sodelavci in organizatorji v okviru domačih medijskih hiš.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: Glasbena pedagogika: brez
omejitve (2020, 2019); omejitev vpisa, brez minimuma (2018); Likovna pedagogika: brez omejitve (2020, 2019),
omejitev vpisa, brez minimuma (2018); Razredni pouk: brez omejitve (2020, 2019, 2018)
VISOKOŠOLSKA STROKOVNA PROGRAMA I. STOPNJE (3 leta): PREDŠOLSKA VZGOJA, ŠPORTNO
TRENIRANJE
Vpisni pogoji: Predšolska vzgoja opravljena splošna matura, zaključni izpit oziroma poklicna matura v srednješolskih programih predšolska vzgoja ali zdravstvena vzgoja; Športno treniranje opravljena splošna matura ali
poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu, vsi kandidati morajo opraviti preizkus motoričnih
sposobnosti.
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: Predšolska vzgoja: 60 % splošna/poklicna matura (poklicna matu-
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ra v srednješolskih programih predšolska vzgoja ali zdravstvena vzgoja), 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku;
Športno treniranje: 30 % preizkus motoričnih sposobnosti, 40 % splošna/poklicna matura, 30 % splošni uspeh
v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: šolnina v študijskem letu 2020/2021 znaša 1.900 € za Predšolsko vzgojo; 2.000 € za Športno
treniranje.
Zaposlitev: diplomant Predšolske vzgoje bo ustrezal zahtevam dela: vzgojitelja v oddelkih predšolske vzgoje
in v prvem razredu devetletne osnovne šole ter v podaljšanem bivanju otrok, ravnatelja vrtca, pedagoškega
svetovalca in strokovnega sodelavca. Diplomanti programa Športno treniranje se bodo lahko zaposlili v športnih organizacijah za delo v selektivnih programih, za delo s kakovostnimi vrhunskimi športniki, v športnih šolah nacionalnega ali regijskega pomena, v strokovnih športnih asociacijah, kot samostojni strokovni delavci v
športnih dejavnostih, kot animatorji športnih dejavnosti v turizmu in v drugih dejavnostih na področju športa.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: Predšolska vzgoja (redni):
92,5 (2020), 87 (2019), 87,8 (2018); (izredni študij): brez omejitve v zadnjih treh letih; Športno treniranje (izredno):
omejitev vpisa (2020, 2019), brez omejitve (2018)

predavanj ni obvezno, se pa včasih splača, saj sprotne
naloge in aktivna udeležba pri nekaterih predmetih
prinašajo določene ugodnosti. Pri iskanju literature so v
veliko pomoč študenti tutorji. Nekaj skript in literature se
da dobiti tudi v fotokopirnici na fakulteti, večinoma pa se
dela z zapiski iz predavanj. Gre za vsestranski program,
saj je to program za posameznike, ki jih ne zanima zgolj
eno področje, ampak številna različna področja in delo
z otroku. Praktičnega pouka je v primerjavi s programi
Filozofske fakultete mogoče nekoliko več, a še vedno
premalo. V 1. letniku pa je dobro praktično usposabljanje,
v okviru katerega v učilnici opazujete pouk in spoznate, ali
se v učilnici počutite dobro.«
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Samanta Bedekovič, program:
UN Razredni pouk, 3. letnik
»Sprejemnih izpitov na tem programu
ni, je pa zaželeno igranje na vsaj en
inštrument. Pri vsakodnevnem delu
za faks gre za izpolnjevanje dnevnikov
vaj, izdelavo seminarskih nalog, učnih
priprav ipd. Zimski semestri so po navadi bolj tempirani in
zahtevajo več samostojnega dela. Meni sta bila najtežja
predmeta v 1. letniku Razvojna psihologija in Biologija,
najbolj zanimivi pa so mi bili predmeti didaktike, saj pri
njih začneš spoznavati, na kakšen način boš pridobljeno
znanje predal učencem. Profesorji si prizadevajo, da
nam omogočajo različne načine podajanja snovi, tudi
z obiski galerij, učnih poti, knjižnic, arhivov, lutkovnega
gledališča ipd. Pri večini predmetov obiskovanje

 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

PRAVNA FAKULTETa
ima v študijskem letu 2020/2021 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe,
zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM 1. STOPNJE (3 leta): PRAVO
Kandidate v primeru omejitve vpisa, izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna matura in 40 % uspeh v 3.
in 4. letniku.
Izredni študij: da, šolnina za letnik v študijskem letu 2020/2021 znaša 2.390 €.
Zaposlitev: pravosodje, gospodarstvo, državna uprava. Pogoj za pristop k pravniškemu državnemu izpitu sta končani 1. in 2. stopnja programa Pravo.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku in s 1. željo za zadnja tri leta: brez omejitve

Iza Beširević, program:
UN Pravo, absolventka 3. letnika
»Že od nekdaj me je zanimalo
delovanje države ter področje
človekovih pravic, zato sem se odločila
za študij prava. Dnevno delo za faks
obsega pisanje seminarskih nalog,
študij zakonov, sodne prakse in pravne teorije. Povprečno
zadostuje eden ali dva tedna učenja pred izpitom, ob vsaj
minimalnem sprotnem delu. Na predavanjih se večinoma
predava teorija, nekateri profesorji pa jo radi podkrepijo
tudi s primeri iz sodne prakse. Več praktičnih primerov
rešujemo na vajah. Udeležba na predavanjih ni obvezna,
je pa zato na nekaterih vajah, vsekakor je priporočljiva.
Za najtežje predmete veljajo Rimsko pravo, Kazensko
materialno pravo, Obligacijsko pravo, Civilno procesno

pravo ter Mednarodno zasebno pravo, zaradi obsežnosti in
abstraktnosti snovi. Na začetku vsakega semestra poteka
sejem, kjer knjigarne za študente pripravijo posebne
ponudbe za nakup študijske literature. Rabljene knjige je
nekoliko težje dobiti, saj študentje večinoma hranijo svojo
literaturo za potrebe opravljanja Pravniškega državnega
izpita. Delo ob študiju je mogoče, vendar je usklajevanje
obojega precej zahtevno in utrujajoče. Pozitivno je
predvsem to, da gre za manjšo fakulteto, ki omogoča,
da študentje lažje stopimo v stik s profesorji ter asistenti,
s katerimi lahko sodelujemo in tako poglobimo svoje
znanje na različnih projektih ter tekmovanjih. V prvih letih
študija bi svetovala, da se predvsem posvetiš študiju.«
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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nova univerza
FAKULTETA ZA SLOVENSKE IN MEDNARODNE ŠTUDIJE
ima v študijskem letu 2020/2021 razpisane naslednje dodiplomske študijske programe (v tekočem letu so
možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);

Majda Potočnik, program:
UN Slovenoslovje, 3. letnik
»Vpisa je malo in po navadi lahko pridobimo štipendijo.
Za sprotno delo porabim 1,5 ure dnevno. Pred izpitom
se učim 5 dni, predavanja si pogledam naslednji dan.
Vsak profesor poda predloge za gradiva. Študij je nov,
starih testov še ni. Predmeti so odlično in pestro izbrani.
Le o redkih že nekaj vem in so mi bližji. Najbolj so me
navdušili Kreativno pisanje, Okoljski vidiki, Slovenska
kulturna dediščina in Osamosvojitev Slovenije 1991. Če ne
moreš na predavanje, lahko poslušaš posnetke, vendar
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UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): SLOVENSKI ŠTUDIJI
Javno veljaven triletni program, ki je prvi in edini študijski program slovenoslovja v Republiki Sloveniji.
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: V primeru sprejetja sklepa o omejitvi vpisa bodo kandidati izbrani
glede na splošni uspeh pri maturi ali zaključnem izpitu ter na podlagi splošnega uspeha 3. in 4. letnika, pri poklicni
maturi v srednješolskem programu Naravovarstveni tehnik ali Gastronomija in turizem pa na podlagi splošnega
uspeha pri poklicni maturi, splošnega uspeha 3. in 4. letnika, in na podlagi uspeha pri maturitetnem predmetu.
Izredni študij: da
Zaposlitev: Program je praktično usmerjen in vodi k inovativnemu delu na različnih področjih, zato lahko
diplomanti bistveno prispevajo k lokalnemu in globalnemu razvoju. Diplomantom so ponujene odlične
zaposlitvene možnosti v diplomaciji, javni upravi, nevladnih organizacijah, kulturni dediščini, turizmu in
gospodarstvu, novinarstvu, kreativnih in kulturnih industrijah, v kulturnih in turističnih organizacijah, v občinski
upravi, v gospodarstvu in podjetniških razvojnih projektih; na področju dela z medijskimi komunikacijami,
kulturno in naravno dediščino, literarnimi in zgodovinskimi vedami, digitalno humanistiko, kot učitelji,
predavatelji in sodelavci v Sloveniji, zamejstvu in po svetu in kot raziskovalci področja slovenskih študij. Ustvarjalni
in ambiciozni diplomanti bodo s poznavanjem slovenoslovja lahko segli do vodilnih mest doma in v tujini.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

so srečanja, debate s sošolci in profesorji nekaj najbolj
živahnega in zaželenega. Profesorji so aktivni v javnem
življenju. Faks pripravlja akademske forume, kjer iz prve
roke vidiš in slišiš avtorje najnovejših knjig. Poskusila sem
že študij na FF, vendar študij slovenoslovja nudi mnogo
več kot zgodovino ali poznavanje jezika in slovnice. Na ta
faks sem se vpisala nekoliko starejša od sošolcev, imam
službo in družino. Študijska snov me veseli, zmorem vse.
Fax organizira praktične dneve, takšni so bili okoljski dan
v Zatoku in Strunjanu, ogled muzeja v Novem mestu in
Kostanjevici na Krki, v NUK-u, v galerijah.«

FAKULTETA ZA DRŽAVNE IN EVROPSKE ŠTUDIJE
ima v študijskem letu 2020/2021 razpisane naslednje dodiplomske študijske programe (v tekočem letu so
možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);
UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): JAVNA UPRAVA
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: V primeru sprejetja sklepa o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani
glede na splošni uspeh pri maturi ali zaključnem izpitu ter na podlagi splošnega uspeha 3. in 4. letnika, pri
poklicni maturi v srednješolskem programu Ekonomski tehnik ali Administrator upravno administrativni tehnik
pa na podlagi splošnega uspeha pri poklicni maturi, splošnega uspeha 3. in 4. letnika, in na podlagi uspeha pri
maturitetnem predmetu.
Izredni študij: da; redni študij je koncesioniran in brezplačen za vse, ki izpolnjujejo vpisne in zakonske pogoje.
Zaposlitev: Študijski program »Javna uprava« zaradi pridobljenega širokega spektra znanja tako s pravnega
in upravnega področja kot tudi s področja prava EU in prava človekovih pravic diplomantom nudi pester
izbor zaposlitve v javni upravi, institucijah EU, mednarodnih organizacijah ter v zasebnem sektorju, kjer so
strokovnjaki s takšnim znanjem zelo cenjeni.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): UPRAVNO PRAVO
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: V primeru sprejetja sklepa o omejitvi vpisa bodo kandidati izbrani
glede na splošni uspeh pri splošni ali poklicni maturi ali zaključnem izpitu ter na podlagi uspeha 3. in 4. letnika.
Izredni študij: da
Zaposlitev: Diplomanti študijskega programa »Upravno pravo« se lahko zaposlijo na različnih ministrstvih, javnih
agencijah, finančni upravi RS, davčni upravi RS, v mednarodnih organizacijah in v institucijah Evropske unije.
Zaposlitev je možna tako v javnem kot tudi zasebnem sektorju, kjer so strokovnjaki s širokim spektrom znanja
iz upravnega prava ter delovanja institucij EU vedno cenjeni.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve
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Miran Murnik, program:
UN Javna uprava (1. letnik,
II. stopnje – Javna uprava)
»Za sprotno snov in pisne izdelke
sem porabil cca. 1 uro na dan. Redno
sem se udeleževal predavanj, kar
mi je olajšalo učenje. Za izpit sem
se pripravljal 10–14 dni, za težje do 1 meseca. Največ
časa sta mi v 1. letniku vzela predmeta Osnove prava in
Sodno in ustavnosodno varstvo. Pri večini predmetov
dobiš literaturo od profesorja v e-učilnico. Sejma rabljene
literature nimamo. V študentskem svetu vsako leto
organiziramo projekt izmenjava izkušenj in zapiskov,
na katerem študentje pridobijo od starejših letnikov
informacije in izkušnje o predmetih in profesorjih, na

voljo je tudi dodatno gradivo in zapiski. Všeč mi je, da
nismo le številka, ampak si te profesor zapomni po imenu
in tako potekajo predavanja bolj sproščeno. Izpostavil
bi predavatelje, h katerim menim, da se splača hoditi:
prof. dr. Avbelj, lekt. Kecman, as. Hudej, doc. dr. Justinek,
izr. prof. Letnar Černič. Fakulteta nudi brezplačni redni
študij, in ker predavanja potekajo popoldan od 16.30 do
okvirno 20.30, je to tudi študij za zaposlene. Predavanja
niso obvezna in kadar čas ne dopušča lahko zamujeno
nadoknadiš. Medtem ko se pri vajah upošteva prisotnost.
Fakulteta pa organizira jesenske, spomladne, poletne
šole, okrogle mize, kjer poleg znanj, študentje pridobijo
kreditne točke v višini enega izbirnega predmeta (3KT).«
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA
ima v študijskem letu 2020/2021 razpisane naslednje dodiplomske študijske programe (v tekočem letu so
možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);

DRUŽBOSLOVNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI

UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): PRAVO
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: V primeru sprejetja sklepa o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani
glede na splošni uspeh pri maturi ali zaključnem izpitu ter na podlagi splošnega uspeha 3. in 4. letnika, pri
poklicni maturi v srednješolskem programu Ekonomski tehnik pa na podlagi splošnega uspeha pri poklicni
maturi, splošnega uspeha 3. in 4. letnika, in na podlagi uspeha pri maturitetnem predmetu.
Izredni študij: da; redni študij pa je koncesioniran in brezplačen za vse, ki izpolnjujejo vpisne in zakonske pogoje.
Zaposlitev: Zaradi široke uporabnosti znanja se diplomantom odpirajo zaposlitvene možnosti v javni upravi
in v gospodarstvu, na področjih projektnega upravljanja kadrovskega upravljanja, zunanjih odnosov in v
ekonomiji. Diploma na prvi stopnji omogoča nadaljevanje študija prava na drugi stopnji. Uspešno zaključen
študij na prvi in drugi stopnji Prava omogoča opravljanje pravosodne prakse in Pravniškega državnega izpita, ki
je zahtevan za opravljanje poklicev sodnika, odvetnika, pravobranilca in notarja. Za več informacij o možnostih
zaposlitve se obrnite na Karierni center fakultete.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): PRAVO IN MANAGEMENT INFRASTRUKTURE
IN NEPREMIČNIN
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede
na splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma maturi ter na podlagi uspeha v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: da
Zaposlitev: Diplomanti študijskega programa »Pravo in management infrastrukture in nepremičnin«
se zaposlujejo predvsem pri podjetjih, ki se ukvarjajo z nepremičninami, gradbeništvom, energetiko,
infrastrukturo ter na položajih srednjega in višjega managementa v večjih podjetjih. Zaposlitvene možnosti se
vsem diplomantom fakultete odpirajo tudi v javnih podjetjih, državni upravi, zavodih, gospodarstvu in drugih
dejavnostih, kjer se zahteva specifično znanje s področja prava ali prava in managementa nepremičnin. Za več
informacij o možnostih zaposlitve se obrnite na Karierni center fakultete.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

Matic Mlakar, program:
UN Pravo (1. letnik II. stopnje –
Pravo)
»Študiju dnevno namenim 2 uri
za pregled predavanj ali pripravo
domačih nalog. Odvisno od predmeta,
pri nekaterih moramo pregledati
določene vsebine že pred predavanjem. V večini namenim
7 do 10 dni učenja (2–4 ure na dan) za posamezen izpit.
Med težje predmete sodijo Rimsko pravo, Kazensko pravo
in Pravoznanstvo. Upam si trditi, da večini študentov
predstavljajo trn v peti zaradi obsežnosti vsebine. Namig,
snov si sistematično razdelite v sklope. Rabljene knjige,
skripte si izmenjamo s kolegi iz višjih letnikov. Sejma
rabljene literature nimamo. V knjižnici pridobimo paket
potrebnega gradiva po zelo ugodni ceni. Na Facebook-u
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imamo skupino »Ius farma«, kjer objavimo svoje izkušnje
in priporočila, kako se čim bolje pripraviti na izpit. Teorije
je malce več, kajti če želimo praktične primere dobro
diskutirati moramo poznati teorijo. Pri predmetu Pravne
veščine pretvorimo dejansko znanje, ki smo ga pridobili
v končni pravno formalni izdelek. Prisotnost se preverja
le pri nekaterih predmetih. Meni je najbolj posebna sama
energija in volja profesorjev, ki so željni predati znanje
na svoje študente in jih spodbuditi k razmišljanju in
debatiranju. Za Evropsko pravno fakulteto sem se odločil
predvsem zato, ker sem iskal fakulteto, ki bi mi omogočala
da lahko poleg študija postanem tudi bolj samostojen
in neodvisen, kar pomeni, da sem iskal nekaj kar bi mi
omogočilo, da poleg dela tudi študiram.«
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

UNIVERZA NA PRIMORSKEM
FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU
bo imela v študijskem letu 2021/2022 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne
spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): ZDRAVSTVENA NEGA
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letnik.
Izbrani kandidati bodo morali ob vpisu predložiti zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje
del in nalog zdravstvenega delavca, ki ga izda dispanzer medicine dela.
Izredni študij: da, šolnina v študijskem letu 2020/21 znaša 3.500 €.
Zaposlitev: bolnišnice, zdravstveni domovi, dispanzerji, zdravilišča, domovi za starejše občane.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: Izola: 74 (2020), 70 (2019), 76
(2018); Nova Gorica: 60 (2020), brez omejitve (2019), 64 (2018)
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): PREHRANSKO SVETOVANJE – DIETETIKA
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: da, šolnina v študijskem letu 2020/2021 znaša 2.400 €.
Zaposlitev: bolnišnice, zdravstveni domovi, zdravilišča, domovi za starejše občane, hotelih, farmacevtski industriji, turizmu, športno rekreativni centri.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: 80 (2020), 74 (2019), 74 (2018)

NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

VISOKOŠOLSKI UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): APLIKATIVNA KINEZIOLOGIJA
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu:
a) uspešno opravil splošno maturo; ali
b) uspešno opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov, ki pa ne sme biti predmet, ki ga je posameznik že opravil pri poklicni maturi; ali
c) pred 1. 6. 1995 uspešno zaključil katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:
a) kandidati iz točke a) bodo izbrani glede na: splošni uspeh pri maturi (70 %), splošni uspeh v 3. in 4. letniku (30 %);
b) kandidati iz točke b) bodo izbrani glede na: splošni uspeh pri poklicni maturi (40 %), splošni uspeh v 3. in 4.
letniku (30 %), uspeh pri dodatnem maturitetnem predmetu (30 %);
c) kandidati iz točke c) bodo izbrani glede na: splošni uspeh pri zaključnem izpitu (70 %), splošni uspeh v 3. in
4. letniku (30 %).
Pred vpisom morajo kandidati opraviti preizkus za doseganje minimalnih standardov gibalnih aktivnosti. Kandidati bodo morali pred preizkusom predložiti zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje
dela na področju športa in zdravstva, ki ga izda dispanzer medicine dela.
Izredni študij: da, šolnina v študijskem letu 2020/2021 znaša 2.800 €.
Zaposlitev: na področjih, ki se ukvarjajo z zdravjem, športom, turizmom in prostim časom: v zdraviliščih in centrih za rehabilitacijo, domovih za starejše občane, wellness in fitness centrih, hotelski in potovalnih dejavnostih,
dejavnostih osebnega treniranja, športnih klubih in društvih.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitev, sprejeti so bili
kandidati, ki so opravili preizkus gibalnih sposobnosti (2020, 2019), 66,5 (2018)
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): FIZIOTERAPIJA
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu:
a) uspešno opravil splošno maturo; ali
b) uspešno opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov: biologija ali fizika. V kolikor je kandidat omenjeni predmet že opravil v okviru poklicne mature, pa
izpit iz kateregakoli maturitetnega predmeta; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil
pri poklicni maturi; ali
c) pred 1. 6. 1995 uspešno zaključil katerikoli štiriletni srednješolski program.
V primeru omejitve vpisa se bodo pri izbiri kandidatov upoštevala naslednja merila:
a) kandidati, ki so opravili splošno maturo, bodo izbrani glede na: splošni uspeh pri maturi 70 %, splošni uspeh
v 3. in 4. letniku 30 %;
b) kandidati, ki so opravili poklicno maturo in izpit iz maturitetnega predmeta, bodo izbrani glede na: splošni uspeh pri poklicni maturi 40 %, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30 %, uspeh pri dodatnem maturitetnem
predmetu 30 %;
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c) kandidati, ki so pred 1. 6. 1995 uspešno zaključil katerikoli štiriletni srednješolski program, bodo izbrani glede
na: splošni uspeh pri zaključnem izpitu 70 %, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30 %.
Izbrani kandidati bodo morali ob vpisu predložiti zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje
del in nalog zdravstvenega delavca, ki ga izda dispanzer medicine dela.
Izredni študij: da, šolnina v študijskem letu 2020/2021 znaša 3.750 €.
Zaposlitev: osnovnem zdravstvu, specialističnih ambulantah, splošnih in specialnih bolnišnicah, v klinikah in
zdraviliščih, v ustanovah za javno zdravje.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnji dve leti: 85 (2020), 83 (2019)

Žan Zver, program:
VS Prehransko svetovanje dietetika, 3. letnik
»Naš faks je faks z najlepšim razgledom,
kar doda čar in prispeva k dobremu
počutju in pozitivi. Profesorji so zelo
prijazni in si vedno vzamejo čas za nas.
Predmetnik na naši fakulteti je razgiban in od študenta
pričakuje sprotno delo. Je naravoslovno naravnan, zato
je lažje, če si v srednji šoli imel naravoslovne predmete,
drugače ti na pomoč pri razumevanju snovi priskočijo
študentje in profesorji tutorji. V 2. in 3. letniku študija

imamo tudi obvezno praktično usposabljanje. Sam se
učim sproti, da nimam preobremenjenega urnika in se
lahko med izpitnim obdobjem ukvarjam tudi z drugimi
stvarmi. Učno gradivo za izpit nam posredujejo profesorji
po zaključku predavanj, zapiske pa rade volje delijo tudi
tutorji. Prostega časa ob študiju lahko imaš veliko, če si
ga dobro razporediš. Super je, če obiščeš še kakšen tečaj
ali seminar ter se tako še dodatno izobražuješ. Bodočim
dietetikom priporočam vključitev v slovensko združenje
za klinično prehrano (SZKP).«
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE (FAMNIT)
ima v študijskem letu 2020/2021 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe,
zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);
UNIVERZITETNI PROGRAMI I. STOPNJE (3 leta): MATEMATIKA (slovenska in angleška izvedba),
MATEMATIKA V EKONOMIJI IN FINANCAH, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA (slovenska in angleška
izvedba), BIOINFORMATIKA (slovenska in angleška izvedba), VARSTVENA BIOLOGIJA, BIOPSIHOLOGIJA
VISOKOŠOLSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): SREDOZEMSKO KMETIJSTVO
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: splošna/poklicna matura, uspeh v 3. in 4. letniku, uspeh pri maturitetnem predmetu; Pogoji za posamezne študijske programe so podrobneje opisani na spletni strani fakultete.
Izredni študij: ne
Zaposlitev:
• Matematika: računalniška in ostala podjetja ter ustanove, urad za statistiko, zavarovalnice, banke, borza, borzno-posredniške hiše, na področju teorije iger na srečo (npr. na loteriji), ter na področju izobraževanja;
• Matematika v ekonomiji in financah: banke, zavarovalnice, borze in borzno-posredniške hiše, pokojninski in
zdravstveni skladi, javna uprava in agencije, logistični in industrijski sektor in druga področja, kjer je potrebno temeljno poznavanje ekonomike in financ ter analitične sposobnosti, kot na primer v strateški in logistični
oddelki večjih podjetij;
• Računalništvo in informatika: računalniška in ostala podjetja ter ustanove, sistemska administracija, programiranje, snovanje informacijskih sistemov, izobraževanje;
• Bioinformatika: javna uprava, zdravstvene ustanove in farmacevtske družbe, zasebni in javni laboratoriji, nacionalne in mednarodne nevladne organizacije, pridelovalni in prehrambeni sektor, računalniška in ostala
podjetja ter ustanove, pedagoško in raziskovalno področje;
• Varstvena biologija: upravne ustanove, znanstveno raziskovalne institucije in javna podjetja, zbornice, agencije, zavarovana območja (parki, rezervati, zaščitena območja), muzeji, nacionalne in mednarodne nevladne
organizacije, rutinski in raziskovalni laboratoriji, podjetja z dejavnostjo varstva okolja in narave, storitvene
dejavnosti, pedagoško in raziskovalno področje;
• Biopsihologija: psihološko svetovanje, raziskovalno-razvojna dejavnost, gospodarstvo in zasebni sektor (trženje, kadrovanje, razvojni oddelki), javni sektor (zdravstvo, šolstvo, socialno skrbstvo), nevladne organizacije, državna uprava;
• Sredozemsko kmetijstvo: področje pridelave rastlin in trženja, specializirane kmetije, kleti, zadruge, proizvodnja sadilnega materiala, drevesnice, trsnice, semenarne, žlahtniteljski centri, podjetja za projektiranje
hortikulturnih objektov in trajnih nasadov, podjetja za krajinsko projektiranje, nacionalni parki, botanični
vrtovi, zavarovana območja s kmetijsko pridelavo, zootehnika, spremljanje kakovosti kmetijskih pridelkov
in živil, javne službe (referent v institucijah za kontrolo pridelave in prometa s hortikulturnimi rastlinami, v
zbornicah, agencijah, pristojnih ministrstvih in kmetijsko-svetovalni službi), kot samostojni podjetnik, pridelovalec, svetovalec, storitvena dejavnost v agrarnem turizmu.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: Biopsihologija: 64,5 (2020),
63 (2019), brez omejitve (2018); ostali programi v zadnjih treh letih brez omejitve vpisa
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Mojca Pungerčar, program:
UN Varstvena biologija, 2. letnik
»Za študij porabim nekaj ur dnevno.
Učim se sproti, čeprav se mi snov
kopiči hitreje, kot jo uspem predelati.
Rabljene stvari za učenje se lahko
dobi od starejših študentov, za
pomoč pri študiju so na voljo tudi tutorji. Izpostavila bi
naše profesorje, ki so mladi, odprtega mišljenja, iskreni
in pripravljeni pomagati. Enako bi pohvalila študente,
ki so vsi zelo povezani med sabo, perspektivni, aktivni,
se spodbujajo, sodelujejo in ustvarjajo zelo kvalitetne
stvari. Med težjimi predmeti so Splošna in Sistemska
zoologija ter Sistemska botanika. Predmeti so obsežni,
niso pa tako zahtevni za razumevanje. Predvsem je dosti

novih strokovnih izrazov in vsebin. Laboratorijske vaje
so za vsak strokoven predmet, za Zoologijo in Botaniko
pa še terenske vaje. Fakulteta je zelo aktivna v okviru
projektov, preko katerih lahko celo nekaj zaslužiš. Društvo
varstvenih biologov Biodiva aktivno izvaja raznorazne
tečaje, okrogle mize in dogodke. Ta faks priporočam
vsem, ki imajo radi naravo, jo radi spoznavajo in jo želijo
varovati. Prostega časa meni ne preostane veliko, vendar
je to povsem odvisno od tega, kakšne cilje imaš. Če ti
je dovolj, da izpit »samo narediš«, potem je lažje, če si
želiš pridobiti čim več znanja, potem literature nikoli ne
zmanjka. Predvsem je pomembno dinamično ravnovesje
in da poslušaš samega sebe.«
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

FAKULTETA ZA MANAGEMENT
ima v študijskem letu 2020/2021 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe,
zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);

DRUŽBOSLOVNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI

UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): MANAGEMENT (tudi v angleščini) – Koper
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu (v primeru omejitve vpisa v 1. letnik): splošen uspeh pri maturi
(60 %) in splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole (40 %) oziroma pri poklicni maturi po program Ekonomski
tehnik (40 %) in splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole (40 %) ter maturitetnem predmetu (20 %) oziroma pri
zaključnem izpitu (60 %) in splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole (40 %).
Izredni študij: ne
Zaposlitev: Diplomanti Fakultete za management imajo veliko različnih možnosti za oblikovanje svoje kariere.
Lahko se zaposlijo v trgovskem podjetju, na banki, v državni upravi, v podjetju za finančno in poslovno svetovanje,
v zavarovalnici, v borznoposredniški družbi, v oglaševalski agenciji, v neprofitni organizaciji ali najdejo izziv v
lastni podjetniški karieri. Svojo kariero lahko oblikujejo kot komercialist, analitik, vodja oddelka, bančnik, strokovni
sodelavec v javni upravi, prokurist, tržnik, računovodja, zavarovalni posrednik, vodja projektov, poslovni sekretar,
vodja trgovine, davčni svetovalec, revizor, direktor poslovne enote ali podjetja, kjer imajo veliko priložnosti za
kreativno razmišljanje in inovativnost, reševanje problemov in delo z različnimi ljudmi tako znotraj kot zunaj
organizacije. Vedno pa so diplomantom odprta vrata za nadaljevanje študija in svoje znanje managementa lahko
poglobijo z magistrskim študijem managementa oziroma nadgradijo z magistrskim študijem ekonomije in financ,
managementa trajnostnega razvoja ter prava za management.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): MANAGEMENT – Koper
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu (v primeru omejitve vpisa v 1. letnik): splošni uspeh pri maturi,
poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu (60 %) ter splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole (40 %).
Izredni študij: da (plačljiv)
Zaposlitev: Diplomanti Fakultete za management imajo veliko različnih možnosti za oblikovanje svoje kariere.
Lahko se zaposlijo v trgovskem podjetju, na banki, v državni upravi, v podjetju za finančno in poslovno svetovanje,
v zavarovalnici, v borznoposredniški družbi, v oglaševalski agenciji, v neprofitni organizaciji ali najdejo izziv v
lastni podjetniški karieri. Svojo kariero lahko oblikujejo kot komercialist, analitik, vodja oddelka, bančnik, strokovni
sodelavec v javni upravi, prokurist, tržnik, računovodja, zavarovalni posrednik, vodja projektov, poslovni sekretar,
vodja trgovine, davčni svetovalec, revizor, direktor poslovne enote ali podjetja, kjer imajo veliko priložnosti za
kreativno razmišljanje in inovativnost, reševanje problemov in delo z različnimi ljudmi tako znotraj kot zunaj
organizacije. Vedno pa so diplomantom odprta vrata za nadaljevanje študija in svoje znanje managementa lahko
poglobijo z magistrskim študijem managementa oziroma nadgradijo z magistrskim študijem ekonomije in financ,
managementa trajnostnega razvoja ter prava za management.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

Urška Orel, program:
VS Management (2. letnik,
II. stopnje – Management)
»Fakulteta za management je faks, ki
nam da dobre teoretične temelje, ki
jih lahko brez težav implementiramo
v prakso. Menim, da je prisotnost
na predavanjih in vajah ključnega pomena, da brez

težav opravimo izpite, pa čeprav večinoma ni obvezna.
Na predavanjih obravnavamo teorijo, ki jo na vajah
še praktično podpremo. Vsak izpit je zahteven zase, pri
nekaterih je več sprotnih obveznosti in manj poudarka
na kočno preverjanje znanja, pri nekaterih lahko predmet
opravimo tudi z vmesnimi preverjanji znanja (kolokviji).
Študij je organiziran kvartalno, kar pomeni, da je študijsko
leto razdeljeno na 4 dele. Poslušamo 2–3 predmete
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naenkrat in na koncu kvartala opravljamo tudi izpite iz teh
predmetov. Vsi študentje, ki skozi kvartal sproti opravljajo
obveznosti in aktivno sodelujejo na predavanjih brez
težav opravijo predmet. Res je, da so kvartali natrpani,
vendar nas prisilijo k sprotnem delu, zato imamo lahko po
kvartalu veliko prostega časa, ki ga pa lahko izkoriščamo

tudi za študentke žure. Vsako leto komaj čakamo Fish
piknik, ki se odvija na ladjici, ki pluje ob slovenski obali. Ob
študiju lahko tudi delaš, se dodatno izobražuješ ali pa se
ukvarjaš s svojimi hobiji.«
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

PEDAGOŠKA FAKULTETA
bo imela v študijskem letu 2021/2022 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne
spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);

DRUŽBOSLOVNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): PREDŠOLSKA VZGOJA
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 70 % splošna/poklicna matura in 30 % uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: da, šolnina za študijsko leto 2020/21 znaša 2.550 € za letnik študija.
Lokacija študija: Koper, Škofja Loka, Novo mesto (izredno); Koper (redno)
Zaposlitev: vrtci, šole, ostali vzgojno-izobraževalni zavodi, druge institucije javnega sektorja.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: Koper (redni): 83,5 (2020), 84
(2019), 80,5 (2018); Koper (izredni): brez omejitev (2020), brez omejitve (2019), 60 (2018); Novo mesto (izredni):
/ (2020,2019), brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo 46,5 (2018); Škofja Loka (izredni): 70 (2020), / (2019), 60
(2018); Nova Gorica (izredni): brez omejitve (2020, 2019), Slovenske Konjice (izredni): brez omejitve, zapolnjen s
1. željo (2020, 2019)
UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): PEDAGOGIKA
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 70 % splošna matura in 30 % uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo
tudi kandidate s poklicno maturo, ki jih izbirajo po naslednjem ključu: 40 % poklicna matura, 30 % uspeh v 3. in
4. letniku in 30 % uspeh pri maturitetnem predmetu (izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že
opravil pri poklicni maturi).
Izredni študij: ne
Zaposlitev: vzgojno-izobraževalne institucije, vzgojno-varstvene organizacije, ustanove za delo z mladostniki,
ustanove za delo s starejšimi, raziskovalne in kulturne institucije, podjetja, društva, mediji.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitev (2020, 2018),
65 (2019)
UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (4 leta): RAZREDNI POUK
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 70 % splošna matura in 30 % uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo
tudi kandidate s poklicno maturo, ki jih izbirajo po naslednjem ključu: 40 % poklicna matura, 30 % uspeh v 3. in
4. letniku in 30 % uspeh pri maturitetnem predmetu (izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že
opravil pri poklicni maturi).
Izredni študij: ne
Zaposlitev: šole, vrtci, ostali vzgojno-izobraževalni zavodi, druge institucije javnega sektorja. Za poučevanje od 1.
do 5. razreda osnovne šole je ustrezna izobrazba zaključen magistrski študijski program 2. stopnje Razredni pouk.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: 52 (2020), 51,25 (2019), 53 (2018)
UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): SOCIALNA PEDAGOGIKA
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: v 1. letnik se lahko vpiše kdor je opravil splošno maturo ali poklicno
maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit enega od predmetov splošne mature (izbrani predmet
ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi) ali pred 1. junijem 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program. V primeru omejitve vpisa bodo kandidati, ki so zaključili splošno maturo ali pred
1. junijem 1995 zaključili katerikoli štiriletni srednješolski program izbrani glede na splošni uspeh pri splošni
maturi oziroma zaključnem izpitu (70 % točk) in splošni uspeh v 3. in 4. letniku (30 % točk). Kandidati, ki so zaključili poklicno maturo bodo izbrani glede na splošni uspeh pri poklicni maturi (40 % točk), uspeh pri izbranem
predmetu splošne mature (30 % točk) in splošni uspeh v 3. in 4. letniku (30 % točk).
Izredni študij: ne
Zaposlitev: Diplomant se bo po zaključenem študiju lahko zaposlil v poklicih, ki se prvenstveno izvajajo v
vzgojno-izobraževalnih organizacijah, vzgojno-varstvenih organizacijah, ustanovah za delo z mladostniki,
ustanovah za delo s starejšimi.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: 68,25 (2020)
UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): VIZUALNE UMETNOSTI IN OBLIKOVANJE
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: V 1. letnik študijskega programa se lahko vpiše, kdor je opravil
splošno maturo, kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od
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predmetov splošne mature: umetnostna zgodovina, likovna teorija, zgodovina, filozofija, psihologija, sociologija ali računalništvo; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi oz. kdor
je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Kandidati morajo obvezno opraviti preizkus nadarjenosti.
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati, ki so zaključili splošno maturo ali pred 1. junijem 1995 zaključili katerikoli štiriletni srednješolski program izbrani glede na uspeh pri preizkusu nadarjenosti (90 %), splošni uspeh pri
splošni maturi oziroma zaključnem izpitu (5 % točk) in splošni uspeh v 3. in 4. letniku (5 % točk). Kandidati, ki so
zaključili poklicno maturo bodo izbrani glede na uspeh pri preizkusu nadarjenosti (90 %), splošni uspeh pri poklicni maturi (4 % točk), splošni uspeh v 3. in 4. letniku (3 % točk), uspeh pri maturitetnem predmetu (3 % točk).
Izredni študij: da
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: program se bo v študijskem
letu 2021/2022 izvajal prvič.

gremo v šole, vrtce ali zavode na hospitacije ter nastope.
Najtežji predmet študija je Slovenski jezik 1 (1. letnik), saj
ima ogromno snovi in visok kriterij za pozitivno oceno.
Tekom celega študija je obvezen nakup enega učbenika,
ostale po želji, sicer se študenti na učimo iz zapiskov in
skript, ki nam jih posredujejo predavatelji. Dovolj je časa
tudi za delo, tečaje, izobraževanja. Študentski svet in
sama fakulteta namreč organizirata številne dogodke, od
kulturnih, izobraževalnih in športnih do izletov in zabav.
Ostane dovolj prostega časa, ki ga lahko aktivno porabiš z
vključitvijo v razne obštudijske dejavnosti in na dogodkih,
ki jih je na fakulteti res veliko, povprečno kar 3 na teden.«

DRUŽBOSLOVNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI

Matija Jenko, program:
UN Razredni pouk (absolvent II.
stopnje – Razredni pouk)
»PEF je študentu zelo prijazen faks.
Poseben je zaradi odnosov med
študenti in profesorji, saj se vsi
poznamo, si pomagamo in smo v zelo
dobrih odnosih. Predavatelji nam stopijo nasproti, nas pri
idejah podprejo ter so nam vedno na voljo. Vpisal sem se
zaradi želje po delu z otroki ter priporočil študentov, ki so
na fakulteti že študirali. Študij je zelo specifičen, saj obsega
veliko sprotnega dela v obliki izdelkov, učnih priprav,
nastopov. Višji letnik kot si, manjši del končne ocene
predstavlja pisni izpit in več je prakse: večkrat na teden

 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE
ima v študijskem letu 2020/2021 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe,
zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);
UNIVERZITETNI ENOPREDMETNI PROGRAMI I. STOPNJE (3 leta): GEOGRAFIJA, KOMUNICIRANJE IN
MEDIJI, MEDKULTURNO JEZIKOVNO POSREDOVANJE, SLOVENISTIKA, ZGODOVINA
UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI PROGRAMI I. STOPNJE (3 leta): ARHEOLOGIJA, GEOGRAFIJA,
ZGODOVINA
UNIVERZITETNI ENOPREDMETNI PROGRAM I. STOPNJE (4 leta): ITALIJANISTIKA
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 70 % splošna matura in 30 % uspeh v 3. in 4. Letniku. Sprejemajo
tudi kandidate s poklicno maturo, ki jih izbirajo po naslednjem ključu: 40 % poklicna matura, 30 % uspeh v 3. in 4.
letniku in 30 % uspeh pri maturitetnem predmetu.
Izredni študij: ne
Zaposlitev: učiteljski poklic, delo v turističnih javnih in zasebnih organizacijah, vodenje muzejev, galerij in
drugih kulturnih ustanov, planiranje družbenih politik in strategij, založništvo, mediji, tehnični sodelavci,
komunikacijske storitve, komentatorstvo in novinarstvo, (ne)vladne organizacije, oglaševalske agencije,
arhivisti, samostojni raziskovalci, svetovalci analitičnih ustanov, funkcionarji v državnih in mednarodnih
ustanovah, diplomacija, kulturni menedžerji, upravljanje kulturnih ustanov, državni uslužbenci itd.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

Diana Kenda, program:
UN Italijanistika (1. letnik,
II. stopnje – Italijanistika)
»FHŠ ponuja več smeri študija
in veliko izbiro predmetov. Za to
fakulteto sem se odločila, ker so
profesorji iz lokalnega območja in
tako je italijanščina njihov materni jezik. Za italijanistiko
sprejemni izpiti niso potrebni. Za študij dnevno porabim do
2 uri za razne domače naloge, tudi učim se sproti, za izpite
pa se pripravljam vsaj en teden. Najtežja predmeta sta

Slovnica in Književnost, ki sta v vseh štirih letih študija, saj
je težja vsebina in veliko snovi. Prisotnost je obvezna tako
na predavanjih kakor na vajah, sicer pa vaje dopolnjujejo
teoretični del predavanj. Na fakulteti so profesorji vedno
na voljo za pomoč –ponudijo tudi možnost opravljanja
predmeta brez prisotnost na predavanjih. V preteklih letih
sem bila ob študiju tudi predstavnica v študentskem svetu
in tutorka 1. letnikom, Erasmus ter tujim študentom.«
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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FAKULTETA ZA TURISTIČNE ŠTUDIJE – TURISTICA
ima v študijskem letu 2021/2022 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe,
zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);
UNIVERZITETNA PROGRAMA I. STOPNJE (3 leta): TURIZEM
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 70 % splošna matura in 30 % uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo
tudi kandidate s poklicno maturo, ki jih izbirajo po naslednjem ključu: 40 % poklicna matura, 30 % uspeh v 3. in
4. letniku in 30 % uspeh pri maturitetnem predmetu (sociologija, zgodovina ali geografija, izbrani predmet ne
sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi).
Izredni študij: ne.
Zaposlitev: turistične in s turizmom povezane organizacije: potovalne agencije, gostinska podjetja, hoteli in
drugi nastanitveni obrati, organizatorji potovanj, turistično-informacijske pisarne, krajevne in regijske turistične
organizacije, razvojne agencije, v Slovenski turistični organizaciji ter v drugih državnih organih in organizacijah,
ki pokrivajo področje turizma in njegovega razvoja.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

DRUŽBOSLOVNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAMI I. STOPNJE (3 leta): MANAGEMENT TURISTIČNIH DESTINACIJ,
MANAGEMENT TURISTIČNIH PODJETIJ
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: da, šolnina za študijsko leto 2020/21 znaša 2.520 €, izvaja se za program Management turističnih
destinacij v Ljubljani ter za program Management turističnih podjetij v angleščini na sedežu fakultete v
Portorožu ter izredni študij v Mariboru (vpis diplomantov višjih šol s področja gostinstva in turizma).
Zaposlitev: potovalne in turistične agencije, turistični sektor, nastanitveni in prehrambni gostinski obrati,
trgovina, transport, srednje/višje/gostinske šole, organizacije za promocijo turizma, oglaševalske agencije,
kulturne ustanove, organizatorji prireditev, festivalov, sejmov, lokalne in regijske turistične organizacije.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

Adrijana Šučur, program:
UN Turizem (absolventka
II. stopnje – Turizem)
»Naš faks je mala skupnost, ki
je povezana med seboj in tako
nudi še dobre temelje in znanje v
svetu turizma. V 1. letniku začneš z
osnovami, nato pa se kriteriji, obsežnost in zahtevnost
dvigujejo. Najtežja predmeta sta mi je bila Statistika
in Ekonomija. Pomembno je, da razumeš kontekst kot
celoto in komuniciraš na predavanjih, saj s tem dobiš
vpogled v to, kaj profesorji pričakujejo od tebe. V kolikor
spremljaš predavanja in sodeluješ, je dovolj, če za
pripravo na izpit porabiš en teden. Vaje so obvezne in so
del predmeta, kjer je poudarek na skupinskem delu in delu
na primerih. Predavanja niso obvezna (sicer je odvisno od
posameznega profesorja kolikšno prisotnost zahteva),

vsekakor je obisk zaželen, saj je komunikacija in interakcija
precej boljša. Gradivo je večinoma v elektronski obliki, pri
deljenju starih zapiskov, izpitov in namigov pa pomagajo
študenti tutorji. Edina slaba stran mojega programa je
bila pomanjkljivost prakse, a so program v celoti prenovili
in je dodana tudi obvezna praksa, kar je zelo dobro
in pomembno za fakulteto turizma. Jeziki so prisotni
vsa 3 leta in omogočajo napredovanje posameznika
na jezikovnem področju, sploh, če greš še na študij ali
prakso v tujino. Prostega časa je dovolj, sploh če se dobro
organiziraš. Urnik je precej prilagodljiv, tako da se lahko
tudi uskladi s študentskim delom. Fakulteta ponuja tudi
dosti aktivnosti na področju prostovoljstva in sodelovanja
pri dogodkih.«
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

UNIVERZA V NOVI GORICI
FAKULTETA ZA HUMANISTIKO
ima v študijskem letu 2020/2021 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe,
zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);
UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3. leta): SLOVENISTIKA
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna matura, 30 % uspeh v 3. in 4. letniku, 10 % uspeh iz slovenščine v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo, ki jih izbirajo po naslednjem ključu: 60 %
poklicna matura, 30 % uspeh v 3. in 4. letniku in 10 % uspeh pri maturitetnem predmetu (zgodovina, sociologija,
filozofija, psihologija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi).
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Izredni študij: da, šolnina za študijsko leto 2021/22 bo predvidoma znašala 2.800 €.
Zaposlitev: diplomirani slovenisti se lahko zaposlujejo na področjih raziskovanja literarnih in jezikovnih pojavov, oblikovanja in lektoriranja govornih in pisnih sporočil, novinarskega in publicističnega ustvarjanja, uredniškega in drugega dela v medijskih hišah, dokumentarističnega dela, bibliotekarskega dela, raznih kulturnih
dejavnostih.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve
UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3. leta): KULTURNA ZGODOVINA
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna matura ter 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo
tudi kandidate s poklicno maturo, ki jih izbirajo po naslednjem ključu: 60 % poklicna matura, 30 % uspeh v 3. in
4. letniku in 10 % uspeh pri maturitetnem predmetu (zgodovina; če je kandidat zgodovino opravil že pri poklicni
maturi pa geografija, umetnostna zgodovina, sociologija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi).
Izredni študij: da, šolnina za študijsko leto 2021/22 bo predvidoma znašala 2.800 €.
Zaposlitev: delo v javni upravi, dokumentaristično delo, bibliotekarsko delo, izobraževanje posebnih skupin
učencev (odrasli, mlajši brezposelni), delo pri zemljiški knjigi, delo v notarskih pisarnah, turistično delo, časopisne organizacije. Z izbiro pedagoških predmetov lahko študent poučuje na osnovnih in srednjih šolah.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

se največ informacij dobi od starejših študentov. Večji del
študija je teoretske narave, kar tudi odsevajo predavanja
in vaje, v 3. letniku pa imamo tudi 80 ur prakse v arhivu.
Priporočam obiskovanje vseh predavanj saj so profesorji
dobri predavatelji in zelo radi odgovarjajo na vprašanja.
Prostega časa mi ostane dovolj za šport ter druženje,
poleg študija sem tudi delal v muzeju, kar mi je dalo še več
časa in priložnosti za študij zgodovine.«

DRUŽBOSLOVNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI

Urban Makorič, program:
UN Kulturna zgodovina, 3. letnik
»Študij Kulturne zgodovine na UNG je izredno dobra
odskočna deska za bodoče zgodovinarje. Fakulteta
sodeluje na veliko mednarodnih projektih ter ponuja zelo
veliko možnosti za opravljanje študija v tujini. Za faks
na dan porabim približno 2 uri, ki vključujeta ponovitev
snovi, pisanje domačih ali seminarskih nalog. Najtežja
predmeta sta verjetno Lektorat nemškega jezika 1 in 2,
saj predmet obsega zelo veliko slovnice, besedišča in
domačih nalog. Velika večina izpitov je ustnih, tako da

 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

AKADEMIJA UMETNOSTI
bo imela v študijskem letu 2021/2022 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne
spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM (3 leta): DIGITALNE UMETNOSTI IN PRAKSE
(izbire modulov: Animacija, Videofilm, Fotografija, Novi mediji)
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 90 % uspeh pri preizkusu umetniške nadarjenosti (mapa in
razgovor), 5 % splošna/poklicna matura, 5 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: da, šolnina za študijsko leto 2021/2022 znaša 3.500 €.
Zaposlitev: TV in produkcijske hiše, tiskani, elektronski in interaktivni mediji, interdisciplinarne kreativne
skupine, galerije, muzeji, samostojni kreativni profili – avtorji ali sodelavci (s statusom samozaposlenega v
kulturi ali s. p.).
Število potrebnih točk za sprejem za zadnja tri leta: brez omejitve

Ana Prebil, program:
VS Digitalne umetnosti in
prakse, 3. letnik
»Faks je odličen, sploh če se hočeš
izobraziti v smeri animacije in novih
medijev. Sprejemni izpiti so obvezni –
sestavljeni so iz portfolia in pogovora.
Dnevno delo za faks obsega snemanje in urejanje
fotografij, videov, animiranje, pisanje zgodb, skiciranje.
Kot izpit lahko šteje oddaja projekta ali imamo ustni izpit,
za katerega se učim 2–3 dni. Profesorji potrebno literaturo
pošljejo ali povejo, kje jo najdemo zastonj. Najtežji predmet
v 1. letniku je Digitalna fotografija, saj je edini s pisnim
in zahtevnejšim izpitom. Drugače težkih predmetov

ni, saj večinoma raziskuješ področje, ki si ga izbereš.
Moje najljubše predavanje je Animacija, kjer delamo na
samostojnem animiranem projektu. Pri vseh predavanjih
je obvezna prisotnost 80 % in se vsakič preverja. Ostane
veliko prostega časa, tako da občasno delam, prodajam
originalne printe ter pomagam pri projektih iz šole. Sem
tudi članica DSAF, s katerim tudi sodelujem pri razvijanju
svojega diplomskega animiranega projekta. Večina
študentov je nastanjenih v stanovanjih oz. študentskih
domovih, kjer je tudi veliko mednarodnih študentov in se
večkrat na teden dogovorimo za druženje.«
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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POSLOVNO-TEHNIŠKA FAKULTETA
ima v študijskem letu 2021/2022 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe,
zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): GOSPODARSKI INŽENIRING
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: da, šolnina za študijsko leto 2020/2021 znaša 2.800 €.
Zaposlitev: zaradi interdisciplinarnih znanj imajo diplomanti zelo široke možnosti za zaposlitev v podjetjih in
drugih ustanovah, kjer v srednjem managementu in na drugih ustreznih delovnih mestih skrbijo za učinkovito
izvajanje procesov, obvladovanje stroškov in hkrati zagotavljanje kakovosti izdelkov in storitev. S hkratnim
poznavanjem tehnoloških, ekonomskih in organizacijskih vidikov poslovanja so usposobljeni za naloge, kot
so upravljanje in vodenje tehnoloških in poslovnih sistemov, vodenje proizvodnih procesov, trženje storitev in
izdelkov, razvijanje tehnoloških procesov, vodenje računalniško podprtih sistemov, vodenje projektov in skupin.
Pri vsem navedenem znajo s pridom izkoristiti sodobne možnosti, ki jih ponujajo informacijske tehnologije, kar
dodatno zvišuje njihovo zaposljivost.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

Manja Bodiroža, program:
VS Gospodarski inženiring,
diplomantka
»Na tej fakulteti pridobiš znanje iz
dveh različnih, vendar povezujočih
se smeri. Takšno znanje veliko
pomeni v gospodarskem svetu. Če
prihajaš iz tehniške šole, ti bodo družbeno-poslovne
vede lahko delale preglavice, v nasprotnem primeru
pa tehniške vede. Dnevne obveznosti sem opravljala
sproti (2 uri na dan), malce bolj sem se poglobila pred
posameznim izpitom. Najtežji predmeti v 1. letniku so:
Tehniška fizika, Tehniška matematika in Elektrotehnika.
Priporočam vam prisotnost na vseh predavanjih, čeprav

se preverja le pri nekaterih, ter sprotno delo. Veliko več
znanja dobiš iz predavanj, ker se bolj na široko govori
o sami snovi, praktično znanje pa na vajah. Na šolski
portal Moodle večina predavateljev naloži predavanja.
Priporočam, da si na začetku leta ustvarite skupen mail,
do katerega lahko dostopa vsak študent iz letnika. Delite
ga tudi s predavatelji, tako da ste na koncu imeli na
enem mestu zbrana vsa gradiva. Za 2 predmeta je bilo
treba kupiti gradivo, dostop do njega nam je omogočila
univerzitetna knjižnica. Študij mi je bil zelo všeč, saj sem
poleg nadgradnje znanja ekonomskih in družbenih ved,
pridobila še novo, tehnično znanje.«
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE
ima v študijskem letu 2020/2021 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe,
zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);
UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): FIZIKA IN ASTROFIZIKA
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo
tudi kandidate s poklicno maturo, ki jih izbirajo po naslednjem ključu: 20 % poklicna matura, 20 % uspeh v 3. in
4. letniku, 20 % uspeh pri maturitetnem predmetu, 40 % uspeh iz matematika v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: da, šolnina za študijsko leto 2020/2021 znaša 3.000 €.
Zaposlitev: Področja dela diplomantov niso prilagojena zgolj za delo v akademskem okolju, temveč tudi na
drugih področjih, kot so na primer razvoj industrijskih projektov, reševanje okoljskih problemov, kontrola
in nadzor zahtevnejših proizvodnih procesov, fizikalne meritve, aplikativne raziskave v industriji, medicini,
farmaciji in zavarovalništvu, zato se lahko diplomanti zaposlijo tako na raziskovalnih inštitutih, kot tudi v
industriji, zdravstvenih ustanovah in v državni upravi.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

Matej Stanič, program:
UN Fizika in astrofizika, 3. letnik
»Faks je presegel moja pričakovanja.
Študentje se med seboj vsi poznamo in
sodelujemo. Vsi profesorji nas poznajo
po imenu, lahko se nam bolj posvetijo.
Če želimo sodelovati pri njihovem
delu v laboratoriju, se zaradi tesnega stika veliko lažje
vključimo. Imamo blokovski način izvedbe predavanj,
predmeti se izvajajo v blokih po 3 hkrati. Ko se predmet
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zaključi sledi preverjanje znanja in nato se začne nov
predmet. Predmet se ne izvaja cel semester in na koncu
v izpitnem obdobju ni ogromnega kupa snovi naenkrat,
ampak se preverjanje izvaja sprotno. Študij se v večji meri
izvaja v angleščini. 1–2 uri na dan namenim ponavljanju
snovi, pisanju domačih nalog in laboratorijskih poročil,
ter pripravi na kolokvije. Za posamezen izpit se učim
približno teden dni, kar obsega ponavljanje računskih vaj
in učenje teorije. Zapiske in stare izpite dobimo od starejših
študentov. Najtežji predmeti so teoretični, ki nastopijo v

višjih letnikih, ker so malce bolj abstraktni, npr. Mehanika
kontinuuma. Prostega časa ostane dovolj za hobije in
ostale dejavnosti. V zadnjem letniku opravljam tudi delo
demonstratorja Matematike in Fizike na univerzi, za kar

sem zelo hvaležen, saj sem dobil izkušnje iz poučevanja in
predajanja znanja na mlajše generacije.«
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

VISOKA ŠOLA ZA VINOGRADNIŠTVO IN VINARSTVO
ima v študijskem letu 2020/2021 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe,
zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): VINOGRADNIŠTVO IN VINARSTO
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % poklicna matura/splošna matura in 40 % uspeh v 3. in 4.
letniku.
Izredni študij: da, šolnina za študijsko leto 2020/2021 znaša 3.000 €.
Zaposlitev: kot vodje vinogradniško-vinarskih kmetij, v laboratorijih za analizo vina, enotekah, zadružnih
kleteh, kot vodje vinogradniških posestev, kot enologi.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

izobrazbe študenta, so pa to v 1. letniku Kemija, Biologija
in Matematika, zaradi nepoznavanja snovi iz srednje
šole. Razmerje med teorijo in prakso je primerno.
Osebno so mi najbolj zanimivi predmeti Vinogradništvo,
Vinarstvo in Marketing. Naš faks je najboljši s področja
vinogradništva, vinarstva ter vsega kar potrebujete
za uspešen razvoj lastnega vinogradniško-vinarskega
posestva v Sloveniji.«

DRUŽBOSLOVNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI

Matic Ferjančič, program:
VS Vinogradništvo in vinarstvo, diplomant
»Sprejemnih izpitov za našo smer nimamo. Za študijsko
gradivo ne porabimo veliko denarja, saj nam jih
večinoma posredujejo predavatelji v obliki PDF in e-knjig.
Svetujem sprotno učenje, predvsem sprotno razumevanje
snovi ter obiskovanje vseh predavanj in vaj. Čeprav je
prisotnost obvezna le pri nekaterih predmetih. Ob študiju
se da delati še marsikaj, ostane prosti čas, saj je faks zelo
prilagodljiv. Najtežji predmeti zavisijo od predhodne

 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

FAKULTETA ZA ZNANOSTI O OKOLJU
ima v študijskem letu 2020/2021 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe,
zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);
UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): OKOLJE
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: opravljena splošna matura ali pred 1.6.1995 zaključen kateri koli
štiriletni srednješolski program oziroma opravljena poklicna matura po srednješolskem programu z istega
strokovnega področja (Klasius-P-16 področje 05: Naravoslovje, matematika in statistika; 07: Tehnika, proizvodne
tehnologije in gradbeništvo; 08: Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo; 09: Zdravstvo in socialna
varnost) in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že
opravil pri poklicni maturi.
Izredni študij: da, šolnina za študijsko leto 2020/2021 znaša 3.000 €.
Zaposlitev: v podjetjih, ki morajo zagotavljati okolju prijazno proizvodnjo, v podjetjih, ki se ukvarjajo z
odstranjevanjem in predelavo odpadkov, v podjetjih s področja vodooskrbe in čiščenja komunalnih vod,
v pooblaščenih laboratorijih za meritve onesnaženosti okolja, meritve emisij oz. za izvajanje programov
monitoringa, v zavodih, ki izvajajo dejavnosti v okviru nacionalnega programa varstva okolja in na raziskovalnih
inštitutih, v lokalnih in državnih upravnih organih in v nadzornih službah za področje okolja, v zavodih ali
samostojnih podjetjih, ki pripravljajo okoljevarstvena poročila in ocene vplivov na okolje; v raziskovalni
dejavnosti po končani II. stopnji.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

Urša Pipan, program:
UN Okolje, absolventka I. stopnje
»Za ta študij sem se odločila, ker me zanima vse v zvezi
z okoljem. Vsebuje veliko laboratorijskega dela in
projektov, v katere fakulteta vključuje svoje študente. Za
učenje, urejanje zapiskov, domače in seminarske naloge
na dan porabim 2–3 ure, za izpite se bolj intenzivno
začnem pripravljati teden pred rokom. Najtežji je 1. letnik,
saj je osnova za nadaljevanje študija. Zaradi obširnosti
predmetov sta mi bila najtežja predmeta Kemija in

Fizika. Gradivo za izpit običajno posredujejo profesorji, v
veliko pomoč so tudi spletni strokovni članki (PubMed) in
knjižnica. Imamo dobro razmerje med teorijo in prakso:
na 3–5 ur predavanj imamo 2 uri vaj. Najbolj zanimiva
predmeta sta mi bila Mikrobiologija in Biotehnologija,
saj imata veliko vaj. Med študijskim letom so zatišja, ko
je tudi več kot dovolj časa za zabavo, sicer pa fakulteta
študentom ponuja tudi vključitev v različne projekte in
prireja znanstvene večere s predavatelji iz stroke.«
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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Univerza v Novem mestu
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
bo imela v študijskem letu 2021/2022 razpisan naslednji študijski program (v tekočem letu so možne spremembe,
zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): TEHNOLOGIJE IN SISTEMI
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % točk splošni uspeh pri maturi, poklicni maturi oz. zaključnem
izpitu, 40 % točk splošni učni uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: da, možno plačilo po obrokih; redni študij je koncesioniran in brezplačen za vse, ki izpolnjujejo
vpisne in zakonske pogoje.
Zaposlitev: gospodarstvo in negospodarstvo.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

s predavanj. Pri nekaterih predmetih so na voljo učbeniki,
ki so jih napisali profesorji. Strokovna praksa je v 2. letniku
in traja 3 tedne ob koncu drugega semestra. V 3. letniku
traja 8 tednov. Najbolj zanimiv predmet je Konstrukcije,
saj profesorji in študenti veliko sodelujejo. Skupaj iščemo
in razpravljamo o rešitvah in izboljšavah, kot pravi
raziskovalni inženirji. Predavatelji vodijo listo prisotnosti,
vendar udeležba ni obvezna. Vaje pa so obvezne. Najbolj
pozitivna stran študija je dobro sodelovanje študentov in
profesorjev, občuti se manjše število študentov v letnikih.
Po študiju načrtujem zaposlitev v podjetju, od katerega
prejemam kadrovsko štipendijo.«

NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

David Slak, program:
VS Tehnologije in sistemi,
3. letnik
»K lažji organizaciji prispeva urnik,
saj imamo en predmet na dan.
Predavanja potekajo večinoma od
16.00 do 20.00. Pri skoraj vsakem
predmetu pripravimo seminarsko nalogo. Temu posvetim
največ časa, namenjenega študiju, saj posamezno
seminarsko pišem približno 1 teden, po 2 uri na dan.
S poglobljenim učenjem začnem takoj po končanih
predavanjih, saj sledi čez 14 dni izpit. Učno gradivo
dobimo od profesorjev. Dodatno gradivo so interni zapiski

FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE
bo imela v študijskem letu 2021/2022 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne
spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI I. STOPNJE (3 leta): ZDRAVSTVENA NEGA,
FIZIOTERAPIJA, FITOTERAPIJA
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % točk splošni uspeh pri splošni maturi, poklicni maturi oz.
zaključnem izpitu, 40 % točk splošni uspeh v 3. in 4. letniku.
Zdravstvena nega:
Izredni študij: da, možno plačilo po obrokih; redni študij je koncesioniran in brezplačen za vse, ki izpolnjujejo
vpisne in zakonske pogoje.
Zaposlitev: zdravstveni zavodi na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: redni – 63 (2020); izredni – 49
(2020), brez omejitve (2019), redni – 66 (2018); izredni – brez omejitve (2018)
Fizioterapija:
Izredni študij: da, možno plačilo po obrokih; šolnina tudi za redni študij.
Zaposlitev: vsi nivoji zdravstvene dejavnosti, zdravilišča, možnosti samozaposlitve.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnji dve leti: brez omejitve (2020),
izredni – 72 (2019)
Fitoterapija:
Izredni študij: da, možno plačilo po obrokih; šolnina tudi za redni študij.
Zaposlitev: zelene lekarne, nadgradnja zeliščarske dejavnosti na kmetijah, možnosti samozaposlitve.
Študijski program se bo začel izvajati v študijskem letu 2021/2022.

Sara Cizelj, program:
VS Zdravstvena nega, 2. letnik
»Skoraj za vsak predmet je treba
napisati pisni izdelek, s pomočjo
katerega se po navodilih profesorjev
pripravljamo na pisanje diplomske
naloge. Svetujem sprotni hiter
pregled snovi, izpostavljene na predavanjih. Tudi
profesorji nas sproti pripravljajo na izpite s sprotnim

ustnim preverjanjem znanja oz. poudarjanjem
pomembnih dejstev ter aktivnim vključevanjem v
diskusije. Učimo se iz lastnih zapiskov. Večina profesorjev
nam snov oz. izročke posreduje. Praktičnega pouka
je veliko, sorazmerno se dopolnjuje s teorijo. Obisk
predavanj je obvezen v 60 %, obvezna prisotnost je pri
seminarskih vajah v 80 %, 100 % moramo prisostvovati
na kabinetnih in laboratorijskih vajah. Vsako prisotnost
profesor zabeleži. Priporočam prisotnost pri predmetih,
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ki so pogoj za vpis v višji letnik, kot so Anatomija,
Fiziologija, Patologija in Biokemija. Prednjačijo izkušeni
profesorji, ki so svojim študentom vedno na voljo. V
sklopu predavanj so organizirane strokovne ekskurzije

in ogledi zdravstveno-socialnih ustanov. Malo bolj
zahtevno je izpitno obdobje, ki poteka v času opravljanja
kliničnega usposabljanja, zato se v tem času od nas
pričakuje dobra organizacija individualnega dela.«

FAKULTETA ZA EKONOMIJO IN INFORMATIKO
bo imela v študijskem letu 2021/2022 razpisana naslednja študijska programa (v tekočem letu so možne
spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);

DRUŽBOSLOVNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI

VISOKOŠOLSKA STROKOVNA ŠTUDIJSKA PROGRAMA I. STOPNJE (3 leta): UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE,
POSLOVNA INFORMATIKA (Program ima dve smeri Poslovna informatika ter Računalništvo in
informatika)
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % točk splošni uspeh pri splošni maturi, poklicni maturi oz.
zaključnem izpitu, 40 % točk splošni uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: da, možno plačilo po obrokih; redni študij je koncesioniran in brezplačen za vse, ki izpolnjujejo
vpisne in zakonske pogoje.
Zaposlitev: Upravljanje in poslovanje - gospodarstvo, negospodarstvo, javna uprava. Poslovna informatika diplomanti smeri predstavljajo vezni člen med strokovnjaki ekonomije in strokovnjaki računalništva in informatike
v vseh strukturah gospodarstva, negospodarstva in javne uprave. Računalništvo in informatika - diplomanti smeri
so usposobljeni za uporabo sodobnih orodij, tehnik in programskih rešitev za reševanje praktičnih primerov v
gospodarstvu, negospodarstvu in javni upravi.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

Benjamin Urek, program:
VS Upravljanje in poslovanje,
2. letnik
»Študiju namenim dnevno 1–2 uri. Čas
porabim za zapiske in naloge, za katere
profesorji pravijo, da bodo na izpitu.
Za posamezni izpit je ob vestnem delu
dovolj, da se začneš učiti en teden pred izpitnim rokom.
V 1. letniku sta najtežja predmeta Makroekonomija in
Mikroekonomija zaradi zahtevnega pisanja seminarskih
nalog, saj posamezna zajema ogromno znanja z
ekonomskega področja, s katerega študentje ob vstopu
na fakulteto še nimamo dovolj znanja. Ampak ob trudu in
pomoči profesorice in študentov višjih letnikov izdelava ni

tako zahtevna in študent na koncu doseže dober rezultat.
Velikokrat se študentje ustrašijo tudi Poslovne angleščine
in Poslovne matematike, ampak ob vestnem delu in
redni udeležbi na predavanjih je strah odveč. Predvsem
je dan poudarek na povezovanju predmetov med seboj
in učenju, ki ni »učenje na pamet«, ampak snov poveže
življenjsko. Prisotnost na predavanjih in vajah se beleži
(pogoj je 80 % udeležba za pristop k izpitu). Imamo odprt
odnos s profesorji, nismo le številka. Poudaril bi aktivnosti,
ki jih pripravimo študentje (okraševanje novoletne
jelke, pust, kvizi, druženja, okrogle mize, igre brez meja).
Prednost študija je v tem, da zaključimo do 13.30. To
pomeni, da imaš dovolj časa za delo in druge aktivnosti.«

FAKULTETA ZA POSLOVNE IN UPRAVNE VEDE
bo imela v študijskem letu 2021/2022 razpisan naslednji študijski program (v tekočem letu so možne spremembe,
zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): UPRAVLJANJE Z OKOLJEM
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % točk splošni uspeh pri splošni maturi, poklicni maturi oz.
zaključnem izpitu, 40 % točk splošni uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: da, možno plačilo po obrokih; šolnina tudi za redni študij.
Zaposlitev: gospodarstvo in negospodarstvo.
Študijski program se bo začel izvajati v študijskem letu 2021/2022.

Mitja Pust, program:
VS Poslovna ekonomija,
3. letnik
»V JV Sloveniji je nekaj največjih
gospodarskih subjektov, ki so
največji zaposlovalci, zato je
pomemben kakovostno izobražen
kader. Med težje predmete sodita Mikroekonomija in
Makroekonomija zaradi obsežnosti, vendar sta temelj za
razumevanje ekonomije. Najbolj zanimivi so predmeti,
ki so v praksi povezani s poslovnim okoljem. Imamo
dobro založeno knjižnico, v kateri najdemo gradivo,
ki ga potrebujemo za študij: knjige, članke, skripte.
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Gradivo je za vse predmete na voljo tudi v e-obliki.
Priporočam prisotnost na predavanjih in vajah ter
sprotno učenje, saj je za praktično razumevanje potrebna
teoretična podlaga. Redno delo je potrebno tudi zaradi
pisanja seminarskih nalog. Študij je osredotočen na
študente, predavajo mednarodno priznani profesorji in
strokovnjaki iz prakse. Pri podajanju znanja uporabljajo
moderne metode poučevanja. V kolikor si učenje in izpite
pravilno razporediš, ti ostane prostega časa več kot
dovolj tudi za druge dejavnosti. Fakulteta redno izvaja
v okviru alumni kluba ali kariernega centra delavnice in
okrogle mize o aktualnih temah.«

S STEM ŠTUDIJI DO POKLICA PRIHODNOSTI

STEM je angleška kratica za sklop študijev: naravoslovja, tehnike, inženirstva in matematike (angl. science,
technology, engineering, mathematics). Tako kot na primer izraz družboslovje, ki zajema širok nabor študijev.
Gre za študijska področja, za katera se v zadnjih desetletjih po celem svetu kaže njihova perspektivnost in potreba na trgu dela.
Bodoči študenti: Povezovanja med različnimi študijskimi smermi, ki jih uvrščamo med t. i. STEM študije so
možna na visokošolski stopnji, zelo pogosto je, da na
primer nekdo diplomira na elektrotehniki in potem dela
magisterij iz strojništva, in obratno. Veliko povezav je tudi
med elektrotehniko in fiziko, elektrotehniko in računalništvom, in še kar nekaj drugih.
STEM IZOBRAŽEVANJE V SLOVENIJI
Mag. Anton Petrič, nekdanji direktor CISCO Slovenija in
eden od treh pobudnikov projekta Inženirke in inženirji
bomo!, s katerim mlade navdušujejo za STEM študije, je že
pred leti ugotavljal: »Mladih na najboljših gimnazijah v Sloveniji inženirski poklici več ne zanimajo.« Zato so že leta
2012 začeli s predstavljanjem inženirjev, inovatorjev, podjetnikov ter njihovih zgodb na gimnazijah po celi Sloveniji.
Na voljo je spletna stran in nastal je tudi natečaj Inženirka
leta. Sodelujejo s Časorisom, FIRST Lego League, Zavodom
404 in vrsto drugih, ki si prizadevajo v mladih ohraniti
radovednost in ustvarjalnost. Od decembra 2020 je
mladim na voljo tudi brezplačna spletna STEM aplikacija,
ki pokaže, kako se kompetence in karakter posameznika
ujemajo z določeno inženirsko študijsko smerjo.
Želja projekta Inženirke in inženirji bomo! je, da imate
mladi na voljo dovolj informacij o STEM študijih, da se
lahko samozavestno in samostojno odločite, o tem kateri
od njih vam ustreza. V spletni STEM aplikaciji (www.inzenirji-bomo.si) boste našli širok spekter inženirskih smeri.
POT MLADIH S STEM ZNANJI
Po napovedih raziskovalcev bo do leta 2034 izumrlo
47 % poklicev, ki jih poznamo danes. Imena poklicev prihodnosti bodo raznolika in zelo verjetno je, da jih bodo
snovali prav mladi, ki danes stopajo na študijsko pot. Nekaj poklicev, ki že prihajajo iz prihodnosti v sedanjost
in pred kratkim še niso obstajali:
• strokovnjak za urejanje prometa v vesolju,
• strokovnjak za 3D-tisk,
• oblikovalec telesnih udov in organov,

•
•
•
•
•
•
•

preverjen in verificiran posrednik za človeške organe,
specialist za virtualne valute,
specialist za čiščenje in servisiranje robotov,
tehnolog robotik,
tehnolog/vodja za inovacije in kakovost,
koordinator e-mobilnosti,
daktiloskopilog (disciplina kriminalistične tehnike), itn.

Konkretni poklici, ki jih opravljajo diplomanti STEM študijev, so predstavljeni na spletni strani (www.inzenirji-bomo.si). Zanimive so tudi predstavitve nominirank za
Inženirko leta. V letu 2020 je med njimi recimo daktiloskopinja na Nacionalnem forenzičnem laboratoriju.
LASTNOSTI IN VEŠČINE
Znanje študenta tehniških študijev iz 1. letnika zastari
že, ko študent pride v 4. letnik. Tehnologija in z njo organizacije ter okolje se danes namreč razvijajo tako hitro,
da je ta razvoj nemogoče dovolj hitro spravljati v šolska
gradiva. Vedno več je poudarka na neprekinjenem, vseživljenjskem učenju – ne le vsebinskem, temveč tudi
razvoju veščin: timskega dela, projektnega pristopa in
analitičnega razmišljanja.
STEM študiji poudarjeno razvijajo sposobnost reševanja
kompleksnih problemov, vizualizacije in inoviranja.
Tehniški študiji dajejo analitičen in sistemski način razmišljanja, to pa družba danes potrebuje. Da ne boste le
uporabniki, temveč ustvarjalci novih tehnologij, pojasni
Metka Škofic.
IZOBRAZITE SE ZA NEKAJ KREATIVNEGA, VZNEMIRLJIVEGA ALI INOVATIVNEGA
»Želela sem študirati nekaj vznemirljivega, kar bi bilo zabavno, kar bi me povezalo z zanimivimi ljudmi in mi
omogočilo dobro službo. Odločila sem se za neznano.
Za nekaj, o čemer nisem vedela ničesar. A vedela sem za
Nikolo Teslo. In že to je bilo zame dovolj skrivnostno in
drugačno, da sem se odločila za študij elektrotehnike,
smer računalništvo in informatika. To je bila ena mojih
najboljših odločitev,« razkriva inženirka mag. Violeta
Bulc, nekdanja evropska komisarka za promet.
Priporočamo vam, da opazujte in raziskujte. Sebe
in svet okoli vas. V čem ste dobri ali vam gre lažje kot
komu drugemu? Kaj vas veseli in v tem uživate? Opazujte tudi, kaj okolje in družba potrebujeta. Presek navedenega je kažipot za prave odločitve.

Vsebina: Maja Ceglar, strokovnjakinja: Metka Škofic, Mediade d.o.o.,
organizatorji projekta Inženirke in inženirji bomo!

Na trgu dela vlada večje povpraševanje po tehničnih in
naravoslovnih profilih – teh je na trgu dela namreč premalo. Samo na področju informacijsko-komunikacijskih
tehnologij (IKT) v Evropi iščejo skoraj milijon IKT strokovnjakov, v svetu potrebujejo kar 4,5 milijona podatkovnih inženirjev. V projektu Inženirke in inženirji bomo!
vidimo, kako zelo podjetja hrepenijo po sodelavcih s
tehniško, naravoslovno oziroma inženirsko izobrazbo – to velja tako za Slovenijo kot svet, pove Metka Škofic.

Vsebina: Maja Ceglar

SEZNAM SAMOSTOJNIH VISOKOŠOLSKIH ZAVODOV
Poleg fakultet, ki spadajo pod univerze, pa lahko izbirate tudi med samostojnimi visokošolskimi zavodi. Ti prav tako
izvajajo univerzitetne in visokošolske dodiplomske študijske programe, ki trajajo tri leta. Oglejte si seznam teh zavodov in njihove dodiplomske študijske programe. V tekočem letu so možne spremembe, zato preverite programe
še v razpisu za študijsko leto 2021/2022.
Fakulteta za dizajn, samostojni visokošolski zavod, pridružena članica Univerze na Primorskem
Visokošolski študijski programi: Dizajn (Notranja
oprema, Tekstilije in oblačila, Vizualne komunikacije,
Dizajn management, Nakit)
Klemen Ožbolt, program:
UN Dizajn management, 2. letnik
»Za vpis na mojo smer študija je
treba opraviti sprejemni izpit. Ni
bil zahteven, zdel se mi je kot uvod
v študij na katerega sem se vpisal. Študij se izvaja štirikrat tedensko. Veliko vsebin je
povezanih z oblikovanjem in managementom. Med
predavanji si poskušam čim več zapisati, da imam svoje zapiske. Meni so najtežji tisti predmeti, katere se je
treba naučiti in »napiflati«. Vsaka smer ima svoje težke
predmete, pri nas je bil to Uvod v materiale. Pri vsakem
predmetu dobimo priporočeno literaturo. Veliko si poiščem na spletu, ker obstaja ogromno gradiva. Imamo
dobro založeno knjižnico. Za nakup gradiva nisem
zapravil veliko, gradivo si sposodim. Veliko je praktičnega dela, manj teorije. Prisotnost je obvezna 80 % na
predavanjih in 100 % na vajah, dobro je da si prisoten,
saj dobiš veliko informacij za izpit. Profesorji so izredno
dobri in z veseljem pomagajo. Pozitivno je to, da gre za
poklic prihodnosti. Negativna stvar mojega programa
je v tem, da še ni vpeljan v podjetja in s tem tudi velikokrat razlagam, kaj sploh ta študij je. Po študiju si želim
ustanoviti svoje podjetje. Dijakom priporočam vpis zaradi zanimivega procesa študija. Lahko delam, hkrati
sodelujem v študentskem svetu ter hodim na delavnice
in seminarje, kajti dizajn me izjemno zanima. Na fakulteti imamo tudi karierni center, v katerem te usmerjajo
pri načrtovanju kariere in še mnogo drugih stvari.«
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Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne
študije (MFDPŠ)
Študijska programa: Ekonomija v sodobni družbi
(UN), Poslovanje v sodobni družbi (VS)
Luka Hrastnik, program:
UN Ekonomija v sodobni družbi
»Na fakulteti zaznavam odprtost,
posluh do študentov in odprtost
za sodelovanje in mednarodno
povezovanje. Za sprotno delo je
povprečno dovolj 2–3 ure dodatnega dela dnevno, npr.
seminarske naloge, katerih sta izdelava in predstavitev
del končne ocene. Predmeta, ki zahtevata največ študentovega dela sta v 1. letniku Marketing in v 2. letniku
Podjetništvo. Ne gre za samo zahtevnost, saj znanje
študent lahko osvoji že tekom predavanj, temveč bolj
za dolgotrajnost izdelave končnega izdelka (glavnina
dela poteka v skupinah). Najbolj zanimiv predmet mi
je bil Spletni marketing, pri katerem je teorija predstavljala podlago za razumevanje izrazov, ki so jih gosti
iz prakse uporabljali. Prisotnost na vajah je obvezna,
na predavanjih zaželena. Prisotnost preverjajo. Z
vključevanjem v razprave si bolj zapomniš vsebino in
od profesorjev izveš njihove izkušnje. Sejma rabljenih
knjig še nimamo, bo pa organiziran v prihodnje. Letni
strošek nakupa vseh knjig znaša po moji oceni 50–70 €.
Učno gradivo in druge informacije si študentje delimo
tudi preko družbenih omrežjih. Razmerje med teorijo
in prakso je v dobrem ravnovesju, saj nam teorija služi
večinoma zgolj kot podlaga za razumevanje praktičnih primerov, zato na teoriji ni glavnega poudarka.
Z dobro organizacijo mi ostane dovolj časa za hobije
in družbeno življenje. Sem aktiven član študentskega
sveta, fakulteti pomagam na različnih predstavitvah.«

·

·

Fakulteta za tehnologijo polimerov (FTPO)
Visokošolski študijski program: Tehnologija polimerov
Jerneja Krančan, program:
VS Tehnologija polimerov,
2. letnik
»Za sprotno delo porabim povprečno 1–2 uri na dan, odvisno koliko
odnesem od predavanj, zato je zelo
pomembna prisotnost. V 1. letniku se dobro naučimo pisanja laboratorijskih poročil in seminarskih nalog, tako,
da nam ne vzamejo preveč časa. Pred izpitom se je treba
malo bolj poglobiti v snov. V 1. letniku je študentom naj-

·

·

težji predmet Matematika. Vendar – vaja dela mojstra.
Študenti višjih letnikov vam pomagamo pri razumevanju snovi. Prav tako so nam profesorji vedno na voljo za
vprašanja in dodatne razlage. Prav to fakulteto med drugim dela posebno – poznamo se med seboj, nismo le številke. Na FTPO imamo knjižnico, kjer je polno literature, ki
pripomore pri učenju. Skripte so študentom FTPO dostopne na spletu. Imamo veliko laboratorijskih vaj in vsake
so zelo zanimive in poučne. Udeležujemo se tudi ekskurzij v različna podjetja. Omeniti moram tudi izmenjavo, ki
nam jo naša fakulteta omogoča (Erasmus). Urnike, če je
le možno razporedijo tako, da imamo petek prost. Študentje si vzamemo čas tudi za skupna druženja.«
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ZAKAJ IZBRATI VISOKOŠOLSKI ZAVOD FIZIOTERAPEVTIKA?

Slovenska c. 58, 1000 Ljubljana (Bavarski dvor, atrij pod Borzo)
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Visokošolski zavod Fizioterapevtika
Visokošolski študijski program: Fizioterapija
Žiga Kopač, program:
VS Fizioterapija
»Študij je moderen, strokoven in študentu prijazen,
zanj sem se odločil še kot vrhunski športnik. Tekom
študija sem spoznal, da je fizioterapija veliko več kot le
zdravljenje poškodb. Učim se sproti, zato za izpit snov
samo ponovim. Med študenti burita duhove predmeta Anatomija in Anatomija lokomotornega sistema.
Poznavanje anatomije je osnova za opravljanje fizioterapevtskega poklica. Teorija in praksa se v fizioterapiji močno prepletata. V 1. semestru je čutiti poudarek
na bazičnem znanju, nato se pričnejo fizioterapevtski
predmeti, ki vsebujejo laboratorijsko usposabljanje,
praktične vaje in klinična usposabljanja v bolnišnicah,
zdravstvenih domovih, zdraviliščih in drugih zavodih.
Pri fizioterapevtskih predmetih je prisotnost obvezna.
Študentje smo navdušeni nad predmetom Ortopedska
manualna medicina, ki ga predava priznan nizozemski
strokovnjak Rede De Bruijn. Učno gradivo nam predavatelji predstavijo med prvo uro. Večina gradiva je
dostopnega v elektronski obliki. Učbenike naših profesorjev in tujih predavateljev najdemo v šolski knjižnici
ali jih naročimo v referatu. Za gradivo nisem zapravil
dosti, saj se učim večinoma iz elektronskih knjig in
povzetkov. Med študenti je veliko športnikov in tistih,
ki študiramo ob delu. Časa je dovolj, vendar si ga moramo včasih dobro organizirati. Fizioterapevtika se hitro
razvija, da smo študentje na tekočem, visokošolski zavod enkratno mesečno organizira brezplačno srečanje
z naslovom Tribuna znanja.«

Visoka šola za upravljanje podeželja
GRM Novo mesto
Visokošolski študijski program: Upravljanje podeželja
Katja Keržič, program:
VS Upravljanje podeželja,
diplomantka
»Študenti višje šole primerljivih smeri (Upravljanje podeželja in krajine,
Hortikultura, Naravovarstvo) imajo olajšan vpis na visoko šolo. Diplomanti višjih šol se
lahko neposredno vpišejo v 2. letnik, priznani pa so jim
tudi primerljivi predmeti. Študij je izreden, predavanja
so organizirana v dveh sklopih. Tekom leta študentje
obiskujejo 1 ali 3 predmete naenkrat, ob koncu pa pišejo
izpit. Ko je tega konec, se začnejo predavanja drugega
predmeta. Domače naloge je treba opravljati pri nekaterih predmetih, kar nam pomaga pri boljšem razumevanju snovi. Snov tekom predavanj sproti ponavljam,
pred izpitom se učim okvirno 1 teden. V 1. letniku sta
najtežja predmeta Poslovni račun in Statistika. Med težje predmete sodita predvsem zaradi drugačne snovi, saj
sta osredotočena na matematiko in statistiko. Profesorji
in asistenti zagotovijo, da je gradivo na voljo v spletni
učilnici Moodle. Pri enem predmetu je bilo treba kupiti
dodatno literaturo, in sicer zbirko vaj. Vsaj pri predmetih,
ki vključujejo laboratorijske vaje priporočam prisotnost.
Študentje smo vključeni v vse dele izobraževanja, tako
nismo le številka. Predavatelji imajo individualen pristop
do nas. K vpisu me je pritegnilo to, da je ta smer razvita
interdisciplinarno. Ob resnem študiju ostane dovolj prostega časa za vse obveznosti in ostale dejavnosti. Tudi
na šoli organizirajo dodatna izobraževanja in tečaje.«

Visoka šola za upravljanje podeželja GRM Novo mesto je perspektiven, zasebni
visokošolski zavod, ki odgovarja na izzive in potrebe sodobnega podeželskega prostora.
Znanje in izkušnje študentom podajajo strokovni in znanstveni sodelavci skoti atraktiven
visokošolski študijski program - UPRAVLJANJE PODEŽELJA. Šola stremi k inovativnosti,
kakovosti in odličnosti na področju znanj, raziskav in interakcij v slovenskem podeželskem
izobraževalnem prostoru pod sloganom »S tradicijo v napredno podeželje«.
3-LETNI IZREDNI ŠTUDIJSKI PROGRAM:

PREDNOSTI ŠTUDIJA:

Odlikujejo ga sodobni študijski pristopi, bogat poligon
strokovnih vsebin na Inštitutu za upravljanje podeželja,
Medpodjetniškem izobraževalnem centru in raziskovalno
- razvojnih laboratorijih, ki odgovarjajo na potrebe
podeželja iz področij:
• izzivi in logistika v sodobnem kmetijstvu (samooskrba,
ekološka pridelava, kratke dobavne verige, …),
• turizem na podeželju skozi paradigme varstva narave
in družbene odgovornosti,
• celovito upravljanje podeželskega prostora z uporabo
alternativnih virov energije in pametnih tehnologij ob
upoštevanju trajnostnega razvoja.

• velika izbirnost vsebin znotraj programa in
pridobivanje specialnih strokovnih znanj,
• vključevanje študentov v raziskovalno-razvojne
projekte,
• manjše število študentov v skupinah,
• individualna obravnava vsakega študenta in
spremljanje njegovega kariernega razvoja.

Vabljeni na Visoko šolo za upravljanje podeželja GRM Novo mesto, umeščeno v naravno okolje pod Trško
goro, kjer boste lahko še posebej tisti, ki ste končali višješolske študijske programe, svoje znanje uspešno
nadgradili z zastavljenimi kariernimi in poslovnimi cilji (http://vsgrm.unm.si/, info@vsgrm.unm.si).
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Visoka zdravstvena šola v Celju (VZŠCE) Regijsko študijsko središče Celje
Visokošolski strokovni program: Zdravstvena nega
Andreja Hrastovec, program:
VS Zdravstvena nega
»Študenti, ki se želijo vpisati in nimajo opravljene srednje zdravstvene šole, morajo opraviti tečaj propedevtike. Študentom 1. letnika največji izziv navadno predstavljata predmeta Zdravstvena nega in Raziskovanje.
V vsakem letniku sta en ali dva predmeta, pri katerih
študent poleg izpita pripravi še pisni izdelek. Dnevno
delo je odvisno od tega, ali študent ob študiju opravlja
še obvezno klinično usposabljanje, ali ne. V vsakem
letniku je več prakse. Predavanja niso obvezna, seminarske in laboratorijske vaje pa so. Obvezna prisotnost
je tudi na kliničnem usposabljanju. Zagotovo je dobro
biti prisoten pri vseh predmetih, ki se neposredno navezujejo na zdravstveno nego. Predavatelji sproti objavljajo učno gradivo na Novisu (informacijski sistem
VZŠČE). Za vpis na VZŠČE sem se odločila zaradi odličnih mnenj in ocen šole, hkrati me je prepričal še velik
odstotek diplomantov, ki so hitro po zaključku študija
na tej šoli dobili zaposlitev. VZŠČE študentom ponuja
kakovostno znanje, odlične strokovno podkovane profesorje in okolje, ki jim omogoča profesionalno, strokovno in tudi osebnostno rast. Šola je osredotočena v
rast in razvoj svojih študentov. Podpira raziskovalno
dejavnost, je vključena v Erasmus+ izmenjave, sodeluje
s številnimi tujimi svetovno priznanimi strokovnjaki in
predavatelji, spodbuja udeležbo na študentskih konferencah v Sloveniji in tujini. Na šoli so izredno prilagodljivi, zato študij in delo lahko usklajujem. Ostane mi
tudi nekaj časa za družino in hobije.«
Visoka šola za varstvo okolja (VŠVO) - Regijsko
študijsko središče Celje
Visokošolski študijski program: Varstvo okolja in
ekotehnologije
Juš Halec, program:
VS Varstvo okolja in
ekotehnologije
»Prednost te šole je, da je veliko profesorjev zaposlenih in poleg opravljanja svojega dela še izobražujejo,
kar jim omogoča dober prenos praktičnih primerov v
predavanja oz. študij. To je šola s prihodnostjo, ker se bo
vedno bolj cenila naša stroka in delo v okolju, kjer živimo. Učenje mi ni vzelo veliko časa, saj sem imel že veliko
strokovne podlage iz srednje okoljevarstvene šole. Več
časa pa si morajo vzeti tisti, ki se prvič srečajo s smerjo.
Statistika je tisti predmeti, ki večini dela težave, nam,
ki smo imeli predhodno srednjo strokovno izobrazbo
je šlo težje, kot tistim z opravljenim gimnazijskim programom. Gradivo se prenaša iz višjih letnikov. V spletni
učilnici skripte objavijo tudi profesorji. Urnik si lahko
prilagodimo na module, v skladu z našim zanimanjem
o različnih smereh – industrija, ohranjanje narave,
okolje in prostor. Veliko lažje boste opravili izpite, če se
boste udeleževali predavanj. Ali je prisotnost obvezna
pa je odvisno od vsakega profesorja. Obvezne prakse

imamo 400 ur. V tem času že sam lahko prepoznaš, v
kakšnem delovnem okolju bi iskal zaposlitev, naj bo to
teren, laboratorij ali pisarna. Za vpis sem se odločil, saj
me veseli delo v naravi in na terenu. Že pri praksi, ki se
sedaj nadaljuje v študentsko delo, sem imel možnost izkoristiti delo na terenu in v praksi. Študentom, ki delajo
sproti ostane veliko prostega časa. Delam od 2. letnika
naprej, saj se je urnik malo sprosti in so vse obveznosti
večinoma popoldne.«
Visoka šola za proizvodno inženirstvo (VŠPI) Regijsko študijsko središče Celje
Visokošolski študijski program: Sodobno proizvodno
inženirstvo
Borut Lešer, program:
VS Strojništvo
»Vsaj zame so bili najtežji strokovni predmeti. Zaključil
sem srednješolski program gradbeništvo in se nato vpisal na strojništvo, zato sem se moral malce bolj potruditi,
kot moji sošolci, saj sem delal prekvalifikacijo. Na izpite
sem se večinoma pripravljal zadnjih 14 dni pred izpitom.
Pri predmetih, ki so mi bili tuji, sem se pripravljal sproti.
Ocenjujem, da sem za vsak izpit namenil 20 ur učenja
in 5 do 10 ur za seminarsko nalogo. Težko izpostavim
en predmet, ki mi je bolj zanimiv. Morda so to Sodobne
izdelovalne tehnologije. Učno gradivo je na voljo v knjižnici, ki deluje na sedežu šole. Prav tako nam je literatura dostopna preko spletnega portala šole. Z nakupom
gradiva zato nimamo dodatnih stroškov. Predavatelji
predavajo iz lastnih izkušenj, saj so skoraj vsi iz prakse.
Prisotnost profesorji preverjajo le pri laboratorijskih vajah. Zavedajo se, da je to izredni faks ter da se bolj ali
manj vsi izobražujemo ob delu. S potekom študija imam
izjemno dobre izkušnje. Predavatelji imajo strokoven in
oseben odnos do študentov. Vedno smo se lahko dogovorili za vse, tako ni nikoli bilo težav z roki za opravljanje
izpitov. Želeli sem si napredovati v poslovni karieri, zato
sem se odločil za ta študij. Razmišljam, da bi se vpisal še
na podiplomski program. Prostega časa sem imel malo,
saj sem obiskoval študij ob delu. Vsekakor sem za hobije
našel čas, pomembna je samo organizacija časa.«
Akademija za vizualne umetnosti, AVA
Visokošolski študijski program: Vizualne umetnosti
ERUDIO Visokošolsko središče
Visokošolska študijska programa: Podjetništvo in
mednarodno poslovanje, Trajnostni turizem
Alma Mater Europea – Akademija za ples,
samostojni visokošolski zavod
Visokošolski študijski programi: Ples, Koreografija
Alma Mater Europea – Evropski center, Maribor
Visokošolski študijski programi: Arhivistika, Fizioterapija, Zdravstvena nega, Socialna gerontologija,
Ekoremediacije, Management poslovnih sistemov,
Spletne in informacijske tehnologije
Alma Mater Europea – Institutum Studiorum Humanitas Fakulteta za podiplomski študij, Ljubljana
Visokošolski študijski program: Humanistični študiji
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Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled (VŠHTB)
Visokošolska študijska programa: Hotelirstvo in
turizem, Zdravstveni turizem

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (FZAB)
Visokošolska študijska programa: Zdravstvena nega,
Fizioterapija

Maša Mihelič, program:
VS Hotelirstvo, 2. letnik
»Šola predstavlja odskočno desko
v svet hotelirstva in je edina v Sloveniji s takšnim programom, kar je
eden izmed razlogov zakaj sem se
vpisala. Poleg programa Hotelirstvo in turizem ponuja
program Zdravstvenega turizma. Zanimivi predmeti
pripomorejo k temu, da smo študentje po zaključku
pripravljeni na zaposlitev in lahko pridobljeno znanje
in izkušnje uporabimo na delovnem mestu. Za vpis sem
se odločila, saj sem od diplomantov slišala le pohvale
in ker lahko izpite uspešno opravljam poleg dela. Za
sprotno učenje porabim približno 1–2 urni na dan. Za
izdelavo seminarskih malo več. Ker se večinoma učim
sproti, se za izpit pripravljam le par dni prej. Če študent
nima predznanja tujih jezikov, sta v 1. letniku najtežja
Nemščina/Italijanščina. Najbolj zanimivi predmeti so
Inovativnost in podjetnost, Trženje, Poslovanje v hotelirstvu, tuji jeziki. Gradivo nam posredujejo profesorji.
Študenti si izmenjamo stare teste in skripte. Knjig nisem
kupovala, saj sem si vse lahko natisnila ali izposodila v
knjižnici. Razmerje med teorijo in prakso je primerno.
Obvezno prakso lahko opravljamo tudi v tujini, preko
Erasmus+ progama. Predavanja niso obvezna, vendar
lažje opravimo izpit, če poslušamo profesorjevo razlago. Najbolj priporočljiva pa so pri tujih jezikih. Ob študiji
nas večina dela in obiskujemo različne tečaje.«

Hana Mohorič, program:
VSŠ Fizioterapija, 3. letnik
»Za vpis ni treba opraviti propedevtičnega programa, ne glede nato
iz katere smeri prihajate. Nekatere
predmete lahko opravimo z izpitom,
pri drugih imamo še praktični kolokvij ali seminarsko
nalogo. Nekateri dnevi so natrpani s študijskimi obveznostmi, drugi bolj sproščeni in prosti. Urnik je raznolik
in to mi je najbolj »nora stvar« študija. Najtežji predmeti
so vsekakor v 1. letniku, saj gre za splošne predmete, ki
so podlaga za nadaljnji študij. Največ težav povzroča
slavni trojček (Anatomija, Fiziologija in Patologija).
Zahtevne jih naredi predvsem obsežnost snovi. Hkrati
so predavatelji zelo natančni in zahtevajo poznavanje
podrobnosti. Knjižnega sejma ni, smo pa toliko bolj aktivni na družbenih omrežjih. V 1. letniku je klinične prakse zelo malo. Ravno toliko, da stopiš v klinično okolje
in se pobližje srečaš z delčkom poklica fizioterapevta. V
2. in 3. letniku jo je bistveno več. Študij je zelo zanimiv,
pravijo mu študij prihodnosti. Velika prednost je, da smo
majhna fakulteta. Smo zelo povezani. Študentje fizioterapije imamo tudi nove prostore. Poleg študija je mogoče delati, je pa študentsko delo bolj vezano na vikende.
Teden to redko dopušča, sploh v obdobju klinične prakse in izpitov, a si lahko tudi med tednom vzameš kakšen dan za delo. Fakulteta se redno vključuje v številne
projekte in prireja izobraževalne dogodke.«

Tomo Hodžić Černe, program:
VS Zdravstvena nega, absolvent
»Sprejemni izpiti sicer niso potrebni,
imamo pa Propedevtični program,
ki ga morajo opraviti vsi, ki niso
obiskovali srednje zdravstvene šole.
Program opraviš pred začetkom študijske poti, da se naučiš osnov in strnjeno znanje. Obseg dnevnega dela je
odvisen od predmetov posameznega obdobja in praktičnega usposabljanja. So izpiti, ki so izredno zahtevni
in so potrebne obsežnejše priprave. Sam se vedno učim
pred izpitom, nikoli sproti, saj je zame takšen način bolj
učinkovit. Večino učnega gradiva dobimo od starejših
letnikov in tutorjev. Če je pri kakšnem izpitu trebe uporabljati knjige, si jih izposodimo v šolski knjižnici. Študentje
si delimo zapiske in gradiva, skoraj vsi predavatelji na
šolsko spletno stran objavijo PowerPoint predstavitve.
Veseli me urgenca in nujna medicinska pomoč, kjer se
nameravam tudi zaposlitvi, zato sta bila moja najljubša
predmeta Travmatologija in Nujna medicinska pomoč.
Pozitivnih stani je veliko, od znanj, ki jih pridobimo, do
izkušenj na praksi, ki jih ni mogoče doživeti drugje. Fakulteto bi opisal kot »zahtevno, a vredno truda«. Veliko
časa vzame v obdobju prakse in izpitov, vendar menim,
da je povsod tako. Žurov ni veliko, saj Jesenice niso blizu
drugih študijskih mest. Ob študiju lahko delamo, vendar
čez vikend, saj imamo med tednom obvezne vaje, prakso (vedno dopoldne) in popoldanska predavanja.«
B&B Visoka šola za trajnostni razvoj, samostojni
visokošolski zavod
Visokošolski študijski program: Varstvo okolja

AREMA - Visoka šola za regionalni management
Rogaška Slatina
Visokošolska študijska programa: Evropski regionalni
management, Management transportne logistike
B2 Visoka šola za poslovne vede, zavod
Visokošolski študijski programi: Management,
Poslovna informatika, Tržno komuniciranje in odnosi
z javnostmi
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene
študije Maribor
Visokošolski študijski programi: Menedžment v sodobnem poslovanju, Marketing, Družbeni mediji in
odnosi z javnostmi, Menedžment v sociali in izobraževanju, Poslovanje in upravljanje v turizmu, Menedžment vseživljenjskega izobraževanja
Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto
(FINI)
Študijski program: Inženiring in vozila (VS in UN)
Visoka šola za gradbeno inženirstvo Kranj,
samostojni visokošolski zavod, pridružena
članica Nove univerze
Visokošolski študijski program: Gradbeništvo
Fakulteta za medije (FaM)
Visokošolski študijski program: Mediji in novinarstvo
Fakulteta za pravo in poslovne vede (FPV)
Univerzitetni študijski program: Poslovne vede
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Fakulteta za organizacijske študije v Novem
mestu (FOŠ)
Visokošolska študijska programa: Menedžment
kakovosti, Menedžment v turizmu
Renata Kolman, program:
VS Management kakovosti,
2. letnik
»Ključno je sprotno utrjevanje snovi,
saj tako veliko več znanja odnesem
od predmeta ter zmanjšam težave zaradi nerazumevanja snovi. Prednost sprotnega
učenja in sodelovanja na predavanjih je ta, da se pred
izpitom ni treba veliko učiti, ampak utrjujemo pridobljeno znanje. Večina najtežjih predmetov je v 1. letniku
– Poslovna statistika, Raziskovalna metodologija in Poslovna angleščina. Noben predmet ni tako težak, da ga
študent s trudom ne bi zmogel. Vso učno gradivo nam
zagotovijo predavatelji. Na fakulteti deluje tudi knjižnica. Strošek imamo samo s kopiranjem. Vpliv na to, ali je
predmet zanimiv imajo profesorji, na kakšen način pritegnejo in posredujejo znanje. Imamo srečo, da so »srčno pri stvari«. Izpostavila bi še njihovo dostopnost za
pomoč pri razumevanju snovi. Prisotnost na predavanjih ni obvezna, saj študij poteka v izredni obliki, vendar
je dobrodošla. Razlogov za vpis je veliko – predavatelji z
bogatimi izkušnjami iz stroke, možnost kombiniranega
načina študija, urnik prilagojen zaposlenim študentom,
boljše možnosti zaposljivosti, poletne šole v poslovnem
okolju s pridobitvijo certifikata, mednarodno sodelovanje, timsko delo v manjših skupinah, osebni pristop in
odzivnost referata. Udeležimo se lahko številnih aka-
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demskih dogodkov, kot so akademski večeri in forumi,
študentske tribune, forumi odličnosti študentov in osebne odličnosti ter konference.«
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi
Gorici (FUDŠ)
Študijski programi: Socialni menedžment (UN in VS),
Psihosocialna pomoč (VS)
Fakulteta za informacijske študije v Novem
mestu (FIŠ)
Študijski programi: Informatika (VS, UN),
Računalništvo in spletne tehnologije (VS)
Fakulteta za zdravstvene in socialne vede
Slovenj Gradec
Visokošolski študijski program: Zdravstvena nega
GEA College – Fakulteta za podjetništvo
Visokošolski študijski programi: Podjetništvo, Digitalni marketing, Premoženjsko svetovanje, Podjetništvo
v perspektivnih panogah
IAM Visoka šola za multimedije
Visokošolski študijski program: Multimedijska
produkcija
IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana
Visokošolski študijski program: Mednarodno
poslovanje
MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana
Visokošolski študijski program: Management in pravo

Visoka šola za storitve v Ljubljani (VIST)
Visokošolski študijski progami:
Kozmetika I. in II. stopnja, Fotografija I. stopnja
Nataša Tavčar, program:
VS Kozmetika, magistrica
kozmetike
»Na VIST sem končala najprej dodiplomski študij kozmetike in potem
nadaljevala še na magistrski stopnji.
Razmerje med teorijo in prakso na naši šoli je odvisno
od predmeta. Veliko je prakse, ki dopolnjuje teoretično
znanje. Vaje so obvezne, predavanja pa pomembna za
razumevanje snovi. Veliko snovi sem se naučila že na predavanjih, dnevno delo pa je obsegalo predvsem priprave
na kolokvije in laboratorijske vaje. Šola povezuje prakso
in teorijo, zato ima pomembno mesto med ostalimi študiji. Profesorji so vedno dostopni in dosegljivi za vsa vprašanja. Zanimivi so vsi izbirni predmeti, ki jih izbere vsak
posameznik po svojih željah in pokrivajo široko področje
kozmetike in velnesa – od kozmetične nege, kozmetologije, napredne pedikure, aromaterapije do ličenja. Bodočim študentom svetujem, da sodelujejo, sproti opravljajo
izpite, hodijo na vaje in predavanja, da čim več odnesejo
od študija. Ob vsem delu za šolo ostane dovolj prostega
časa, da uživaš študentsko življenje – ključna je organiziranost. V okviru šole organiziramo vsako leto tudi Kongres kozmetike in velnesa, kjer sodelujemo tudi študenti in
diplomanti. Deluje pa tudi Alumni klub, kjer se srečujemo
diplomirane kozmetičarke oz. magistrice kozmetike. Veliko je tudi vključevanja v raziskovalne projekte v okviru
Inštituta za kozmetiko.«

Jure Horvat, program:
VS Fotografija, diplomirani
fotograf
»VIST ponuja vsesplošno, a zelo napredno podlago za potencialnega
fotografa. Študij je poseben, ker so
na kupu osebe z res podobnimi interesi. Zaradi števila študentov (okvirno 20 na letnik), je na šoli izvrstna
energija in medsebojni odnosi. Sprejemni izpit poteka
na način portfelja del (torej fotografij), s katerimi se študent želi predstaviti. Nabor fotografij zagovarjaš pred
komisijo, ki preverja interese in trenutno znanje. Na
podlagi pogovora in pregleda del se v začetkih študija
lažje začrta proces »rokovanja« s posameznimi študenti. Največji porabnik časa so vsebine, ki terjajo kreativni
pristop, npr. pri praktičnih predmetih, kjer sistematično
gradimo konceptualne fotografske serije. Večinoma
sem se učil v roku 1–3 dni pred izpitom. Največ preglavic povzročajo predmeti, ki niso vezani na kreativno
ustvarjanje (Zgodovina fotografije, Računalniške tehnike, Teorija fotografije). Za literaturo in knjige nisem zapravil niti centa. Najugodnejša metoda je sodelovanje
pri formaciji zapiskov in dobri odnosi s starejšimi študenti. Razmerje med prakso in teorijo je v celotnem študiju 60 % : 40 %. Moj najljubši predmet je bil Reklamna
in Modna fotografija, zaradi kvalitetnih predavateljev
in mojega polja interesa. Svetujem vam, da fotografijo
jemljete skrajno resno. Gre za poklic (in ne hobi), ki združuje mnogotere veščine tehničnega, konceptualnega,
kreativnega znanja, dela z ljudmi, vztrajnosti. Večina
študija poteka v popoldanskem času, dvakrat do trikrat
tedensko, kar študentom omogoča obilo prostega časa,
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možnosti obšolskega dela, obštudjskega ustvarjanja in
apliciranja pridobljenih znanj. Študentski žuri so kreativno zabavni, saj v večini primerov izrabljajo »fotografijo« za humorni element tematike.«
Fakulteta za komercialne in poslovne vede
(FKPV)
Visokošolski študijski programi: Komerciala, Poslovna
informatika, Turizem, Varnostni menedžment
Domen Pečovnik, program:
VS Turizem, 1. letnik
»Dnevno za študij porabim 1–2 uri,
odvisno ali moram pripraviti še kakšno seminarsko nalogo. Predavanja potekajo dvakrat na teden od
16.30–19.45. Na predavanjih si sproti pripravljam zapiske, zato dosti odnesem že od predavanj. Prostega časa
je sicer kar nekaj, vendar ga je vsekakor malo v dnevih,
v katerih potekajo predavanja. Vsak mesec začnemo
z novim predmetom, nato pa začnemo z naslednjim
predmetom, po okvirno dveh predavanjih 2. predmeta,
imamo izpit za 1. predmet. Imel sem že predznanje iz
turistične srednje šole, zato mi do sedaj noben predmet
še ni bil prezahteven. Gradivo je dostopno na spletni
strani fakultete, saj ima vsak profesor svojo skripto.
Lahko ga tudi naročimo in nam gradivo fakulteta pošlje po pošti. Izjemno všeč mi je pristop profesorjev, saj
razumejo, da smo izredni študentje, ki ob študiju tudi
delamo. Predavanja se snemajo in si jih lahko kasneje
ogledamo, če se kakšnega izmed predavanj ne moremo udeležiti. Hkrati zelo razločno razlagajo, kar je
posebej super pri posnetih predavanjih. Za vpis sem se
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odločil, saj sem slišal, da ima ta faks pozitiven pristop
do študentov, kar lahko sedaj tudi sam potrdim. Želel
sem se vpisati na izredno smer, da lahko študiram ob
delu in ker je fakulteta hkrati v bližini mojega doma.
Iskal sem tudi smer, ki mi bo omogočala, da bom delal,
kar mi je res všeč.«
Šola za risanje in slikanje (VŠRS)
Visokošolski študijski program: Slikarstvo
Visoka šola Ravne na Koroškem
Visokošolski študijski program: Inovativni razvoj
izdelkov
Visoka šola na Ptuju (VŠP)
Visokošolski študijski program: Bionika v tehniki
Visoka šola za računovodstvo in finance, Ljubljana
Visokošolski študijski program: Računovodstvo in
finance

visokošolski zavod
podružnica tuje univerze
SFU Ljubljana (Univerza Sigmunda Freuda Dunaj
- podružnica Ljubljana)
Študijska programa: Psihoterapevtska znanost,
Psihologija
Vir: https://portal.evs.gov.si/visokosolski-zavodi-brskanje.

Urban Braune, program:
UN Psihologija, 3. letnik
»Za vpis je treba opraviti sprejemni
seminar. Poteka čez vikend v enem
izmed Center šolskih in obšolskih
dejavnosti. Njegov namen je seznanitev z izkušnjo, ki je bistvena za strokovni razvoj. Osebnostna stabilnost je pomembno orodje psihološkega
dela. Preverijo še študentovo pripravljenost, ustreznost
in zmožnosti za samoreflektivno delo na sebi in sodelovanje v skupini. Dnevno za učenje in sprotno delo porabim od 1 do 3 ure. Učim se tekom predmeta, saj sem
tako pred izpitom bolj sproščen hkrati pa znanje ostane
dolgoročno. Težji so verjetno predmeti, ki se navezujejo
na statistično analizo, saj nas je večina družboslovcev.
Najtežja predmeta v 1. letniku sta Statistika in Nevroznanost. Imamo svojo knjižnico, kjer je na voljo veliko
literature. Stare teste in zapiske si študentje izmenjujemo na spletem oblaku. Kot zanimivost lahko povem, da
je univerza Sigmunda Freuda mednarodna univerza in
je možnost vsako leto določene predmete opravljati na
kakšni izmed drugih podružnic npr. Dunaj. Moj študijski
progam je star sicer šele tri leta. Prednost tega je ta, da
se naše mnenje upošteva pri oblikovanju programa.
Slabost pa je ta, da se kdaj zgodi da profesorji skupaj z
nami raziskujejo, kako narediti predmet zanimiv in ga
kdaj predavajo prvič (vedno pa so strokovnjaki področja). Študentih žurov nam primanjkuje, saj imamo pouk
v popoldanskih urah med tednom (trikrat na teden) ter
cel dan ob sobotah. Društva psihologov še nimamo,
smo pa včlanjeni v Društvo študentov psihologije Slovenije. Načrtovana so izobraževanja klinične narave znotraj fakultete, saj odpirajo psihološko posvetovalnica v
kateri bodo delali klinični psihologi.«

Maja Kvartič, program:
UN Psihoterapevtska znanost,
absolventka
»Vsak študent po prijavi opravi
tridnevni uvodni seminar. Urnik je
zasnovan tako, da imamo predavanja iz enega predmeta v nekaj zaporednih vikendih
in potem izpit (približno dva tedna po zaključku predavanjih), kar je prednost, saj je predavana snov še sveža
in sproti opravljamo izpite, druge pa lahko opravimo v
izpitnih obdobjih. Najtežji predmeti so tisti, ki so vezani
na osnove medicine, npr. Nevrobiologija in Nevroznanost, z biologijo celice. Zahtevna sta tudi predmeta
Psihodiagnostike ter Metodologija. Gre za predmete, ki
zahtevajo več naravoslovnega (pred)znanja in znanje
iz statistike. Nekaj knjig lahko kupimo od profesorjev,
ki so avtorji knjig osnovne literature za študij. Stari izpiti so dostopni v skupinah študentov na Facebooku.
S pomočjo prakse, ki je obvezna, na I. in II. stopnji, se
posameznik prične usmerjati in integrirati teoretično
znanje s prakso. V sam proces študija je vključenih več
vrst praske, praksa v psihosocialnih ustanovah, psihiatrična in psihoterapevtska praksa. Opravljanje prakse
na izbrani specializaciji je mogoče izvajati v okviru Ambulante SFU, ki je del fakultete. Študij psihoterapije se
verjetno najbolj razlikuje od drugih fakultet po tem, da
ni pomembno le teoretično znanje, ampak je ključnega
pomena to, da postane psihoterapija način življenja.
Za študente je obvezen proces osebne psihoterapije.
Na ta način gre študent naprej sam skozi terapevtski
proces in se s pomočjo lastne izkušnje prične učiti, kaj
pomeni terapevtski odnos. Ostane dosti prostega časa
za samoiniciativno raziskovanje lastnega življenja,
družinske dinamike, iz katere prihajamo itd.«

POSTOPEK PRIJAVE ZA VPIS NA VIŠJE STROKOVNE ŠOLE

POMEMBNI ROKI:
do 1. februarja 2021: objava Razpisa za vpis v višje strokovno izobraževanje
12. in 13. februarja 2021: informativni dan
od 15. februarja do 18. marca 2021: prvi prijavni rok
do 26. aprila 2021: VPS na svoji spletni strani objavi seznam šol z omejitvami vpisa
do 15. junija 2021: kandidati so obveščeni o roku za
opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oziroma psihofizične sposobnosti
od 28. junija do 9. julija 2021: kandidati opravljajo
preizkus posebne nadarjenosti oziroma psihofizične sposobnosti na višjih strokovnih šolah

do 21. julija 2021: kandidati prejmejo obvestilo o izidu
izbirnega postopka
do 20. avgusta 2021: VSŠ vpišejo sprejete kandidate v
prvem prijavnem roku
23. avgusta 2021: VPS in VSŠ na svojih spletnih straneh
objavijo podatke o še prostih vpisnih mestih za drugi
prijavni rok
od 24. do 31. avgusta 2021: drugi prijavni rok
do 10. septembra 2021: kandidati so obveščeni o roku
za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oziroma
psihofizične sposobnosti
do 23. septembra 2021: kandidati prejmejo pisno obvestilo o izidu izbirnega postopka
do 30. septembra 2021: VPS sprejema morebitne pritožbe kandidatov
do 1. oktobra 2021: VSŠ vpišejo sprejete kandidate v
drugem prijavnem roku
do 30. oktobra 2021: naknadni vpis izrednih študentov
na še prosta vpisna mesta

Recenzija: Polona Papler, Državni izpitni center, Mateja Gornik Mrvar, Ministrstvo
za izobraževanje, znanost in šport, Alojz Razpet, Višješolska prijavna služba

Prijava za vpis na javne in zasebne višje strokovne šole
poteka preko Višješolske prijavne službe (VPS). Na spletnem portalu http://www.vss-ce.com/VPS/ se v času prijavnega roka nahaja obrazec za prijavo, ki ga izpolnite,
natisnete, podpišete in ga s priporočeno pošto pošljete
do roka (pomemben je poštni žig na kuverti).
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SEZNAM JAVNIH IN ZASEBNIH VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL

*V kolikor ni v oklepaju zapisano drugače navedene programe izvajajo redno in izredno.
Biotehniški center Naklo, Višja strokovna šola
Študijski programi: Upravljanje podeželja in krajine,
Naravovarstvo, Hortikultura
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana,
Višja strokovna šola
Študijska programa: Gostinstvo in turizem, Živilstvo
in prehrana
Ekonomska šola Celje, Višja strokovna šola
Študijski programi: Ekonomist, Organizator socialne
mreže, Varovanje
Ekonomska in trgovska šola Brežice,
Višja strokovna šola
Študijski program: Ekonomist
Ekonomska šola Murska Sobota,
Višja strokovna šola
Študijska programa: Ekonomist, Informatika
Ekonomska šola Novo mesto,
Višja strokovna šola
Študijska programa: Ekonomist, Medijska produkcija

Vsebina: Maja Ceglar

Pripravili smo pregled višjih strokovnih šol s študijskimi programi, ki jih izvajajo. Programi obsegajo 2 leti študija,
so evropsko primerljivi, bolj praktično naravnani in so nastali na osnovi kadrovskih potreb iz gospodarstva. Navajamo šole iz seznamov dostopnih na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Skupnosti višjih šol in v razpisu
2020/2021 Višješolske prijavne službe. V tekočem letu so možne spremembe, zato preverite v razpisu za študijsko leto
2021/2022, ali je šola razpisala vpisna mesta.
Izobraževalni center Piramida Maribor,
Višja strokovna šola
JAVNE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE
Študijski program: Živilstvo in prehrana
Melisa Caf, program:
VSŠ Živilstvo in prehrana,
2. letnik
»V 1. letniku je bil večini študentov
zahteven predmet Tehnološki procesi z varstvom pri delu, embalaža
in logistika. Predmet je zahteven, ker je zelo obsežen
in vsebuje veliko različnih tehnologij. Gradivo (skripte)
smo si lahko kupili v šolski papirnici. Starih testov, knjig
nisem iskala, saj sem vse, kar sem potrebovala, dobila
v papirnici. Praksa traja 2 meseca v 1. in 2. letniku. Pri
vsakem predmetu so vključene tudi vaje (torej prakse je
veliko). Lahko bi rekla, da je 50 % predavanj in 50 % vaj,
kar je zelo dobro. Letos je meni zelo zanimiv predmet
Tehnologija vina, čeprav je zelo zahteven. Na predavanja ni treba hoditi, na vaje pa, saj preverjajo prisotnost, ki mora biti 80 %. Priporočljivo je biti na vsakem
predavanju, ker lahko profesorja povprašaš o stvareh,
ki jih ne razumeš in tudi več odneseš od predavanj, kot
če sam doma »premlevaš« snov. Zaenkrat imam same
pozitivne misli o faksu. Za ta faks sem se odločila zato,
ker me zanima prehrana. Za prihodnost imam več načrtov, res rada pa bi delala v šoli, kot organizatorka prehrane. Vsem dijakom svetujem, da se vpišejo na takšen
faks, kjer bodo študirali kar jih resnično zanima. Prostega časa nam ostane kar dosti. Sicer je malo drugače v
času kolokvijev in v času izpitnega obdobja. Ob študiju
lahko delaš, čeprav se jaz želim posvetiti faksu. Imam
čas tudi za svoj hobi.«
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Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje,
Višja strokovna šola
Študijska programa: Hortikultura, Snovanje vizualnih
komunikacij in trženja
August Teraž, program:
VSŠ Snovanje vizualnih komunikacij in trženja, 2. letnik
»Prisoten sem na vseh predavanjih.
Pripravljam si kakovostne zapiske,
zato se doma ne učim ravno veliko.
Doma naredim hiter pregled, da vidim, če vse razumem.
Pred izpitom se učim tako, da snov razdelim na dele in
vsak dan ponovim enega ter na koncu vse skupaj. Mislim, da je za vse v 1. letniku najtežja Statistika. Predmet
niti ni težek, vendar je treba dobro poznati matematiko
ter nekaj logičnega razmišljanja. Dve skripti smo dobili
v šoli in so vštete v ceno vpisnine. Večino literature ter
prosojnice predavanj dobimo od profesorjev na mail.
Stare pole nam določeni profesorji pošljejo ali vprašamo višje letnike. Na naši šoli mi je všeč to, da je zelo veliko praktičnega pouka, saj ko iščeš zaposlitev te najprej
vprašajo, kaj znaš. Na vajah se prisotnost beleži in je
predpogoj za pristop k izpitu. Moj najljubši predmet so
Vizualne komunikacije, ki so naravnane k praktičnem
delu. Med pozitivnimi stranmi šole moram izpostaviti
lokacijo, ki je nekaj posebnega, nekoliko odmaknjena
iz mesta ter ima ogromen park, ribnik ter je res odlično
urejena. Predavatelji so odlični, vedno rade volje priskočijo na pomoč, tudi ravnateljica je super, saj se da
z njo marsikaj dogovoriti. Po končanem študiju imam
namen odpreti grafično oblikovalsko podjetje, še prej
pa se izpopolniti pri uspešnem podjetju na tem področju. Poleg študija lahko delaš, saj ostane toliko časa.
Občasno se udeležujem oblikovalskih tečajev, vendar v
online obliki. Tudi šola organizira dejavnost, lahko sodeluješ na natečajih, tekmovanjih.«

Viri: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/, https://www.skupnost-vss.si/
studijski-programi/ in http://vps.vss-ce.com/VPS.
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Lesarska šola Maribor, Višja strokovna šola
Študijska programa: Lesarstvo, Oblikovanje
materialov
Prometna šola Maribor, Višja prometna šola
Študijski programi: Logistično inženirstvo, Varstvo
okolja in komunala, Ekonomist (izredni)
Šolski center Celje, Višja strokovna šola
Študijski programi: Gradbeništvo, Mehatronika,
Strojništvo, Avtoservisni menedžment
Šolski center Kranj, Višja strokovna šola
Študijski programi: Informatika, Mehatronika, Elektroenergetika, Ekonomist, Poslovni sekretar (izredni),
Organizator socialne mreže (izredni), Varovanje
Šolski center Ljubljana, Višja strokovna šola
Študijska programa: Mehatronika, Oblikovanje materialov (les, kovina)
Šolski center Nova Gorica, Višja strokovna šola
Študijski programi: Informatika, Mehatronika, Upravljanje podeželja in krajine
Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola
Študijski programi: Strojništvo, Informatika, Elektronika, Varstvo okolja in komunala, Kozmetika, Lesarstvo,
Mehatronika, Logistično inženirstvo (izredni)
Šolski center Ptuj, Višja strokovna šola
Študijski programi: Ekonomist, Mehatronika,
Upravljanje podeželja in krajine, Bionika (redni)
Šolski center Ravne na Koroškem,
Višja strokovna šola
Študijska programa: Mehatronika, Strojništvo
Šolski center Slovenj Gradec,
Višja strokovna šola
Študijski programi: Ekonomist, Poslovni sekretar,
Informatika

Šolski center Postojna, Višja strokovna šola
Študijski programi: Gozdarstvo in lovstvo, Poslovni
sekretar (izredni), Strojništvo
Blažka Kuštrin, program:
VSŠ Strojništvo
»Meni so zanimivi vsi predmeti, predvsem strokovni.
Kar se tiče težkih predmetov pa noben posebej ne izstopa. Po mojem mnenju je najtežja angleščina, saj se
seznaniš z novimi strokovnimi besedami. Okvirno 2 uri
dnevno namenim sprotnemu delu, to vključuje veliko
risanja tako s prosto roko kot z računalniškim programom. Moje sprotno učenje zajema predvsem redno
udeležbo na predavanjih in vajah, intenzivneje se učim
1 teden pred izpitom. Gradivo priskrbijo profesorji, ki
ga posredujejo preko spletne učilnice. Zapiske in starejše teste lahko dobimo tudi od starejših študentov. V 1.
letniku imamo 2,5 meseca praktično usposabljanje pri
delodajalcu. Predavanja niso obvezna, pri vajah pa se
prisotnost preverja. Vsa snov iz predavanj je objavljena
v spletni učilnici. Šolo bi opisala kot poučno – sproščeno. Med pozitivnimi stranmi bi izpostavila, da nam v
popoldanskih urah, poleg sprotnih študijskih obveznosti, ostane tudi nekaj prostega časa. Hkrati je pozitivna
stran tudi ta, da imamo veliko prakse. Omenila bi še
prijazne in dobre profesorje, ki te pripravijo za zaposlitev po zaključku šolanja. Negativna stran je to, da
študij traja le 2 leti. Šola organizira tudi veliko strokovnih tečajev. Ob študiju lahko delaš, če je podjetje malo
prilagodljivo (da si prost pred izpitom). Če delaš sproti
imaš kar veliko prostega časa.«
Šolski center Srečka Kosovela Sežana,
Višja strokovna šola
Študijska programa: Fotografija, Oblikovanje materialov (kamen)
Šolski center Šentjur, Višja strokovna šola
Študijski programi: Gostinstvo in turizem, Upravljanje
podeželja in krajine, Živilstvo in prehrana, Naravovarstvo

Šolski center Škofja Loka, Višja strokovna šola
Študijska programa: Lesarstvo, Strojništvo
Šolski center Velenje, Višja strokovna šola
Študijski programi: Informatika, Mehatronika, Elektronika, Gostinstvo in turizem, Geotehnologija in rudarstvo, Varstvo okolja in komunala
Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana (ŠC PET), Višja strokovna šola
Študijska programa: Ekonomist, Telekomunikacije
Tehniški šolski center Maribor,
Višja strokovna šola
Študijska programa: Strojništvo, Avtoservisni menedžment
Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in
turizem Bled
Študijska programa: Gostinstvo in turizem, Velnes
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem
Maribor
Študijska programa: Gostinstvo in turizem, Velnes

2021/2022
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Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma,
Višja strokovna šola
Študijski programi: Gostinstvo in turizem, Upravljanje
podeželja in krajine, Naravovarstvo
Manca Kavšček, program:
VSŠ Gostinstvo in turizem,
diplomantka
»Če na predavanjih sodeluješ aktivno, predmeti niso težki. Večina
snovi je izjemno uporabne. Študentom dela največ preglavic predmet Gastronomija, pri
katerem se učimo o beljakovinah, maščobah, sestavi
menija, vrstah prehrane, dietah. Na šoli ni organiziranega sejma literature, imamo pa zato močno povezavo
med študenti višjih in nižjih letnikov. Predavatelji nam
posredujejo interna gradiva ali pošljejo spletno povezavo do njih. Zaključenim predavanjem pri predmetu
sledi kolokvij ali izpit, zato je učenje sprotno. Nekaj
dela imam z izdelavo seminarskih nalog, ki jih je naj-

lažje opraviti sproti. Za študij izven predavanj dnevno
porabim povprečno 1,5 ure. Pred izpitom se pospešeno
učim 3 dni. Prisotnost na predavanjih je zaželena, čeprav niso obvezna. Medtem ko vaje so. Predavanja in
vaje se tudi velikokrat povezujejo, na primer pri tujih jezikih. Velik poudarek imamo na praktičnem izvajanju,
tekom študija smo imeli kar nekaj strokovnih ekskurzij
in priložnosti videti realno okolje dela. Z eno besedo bi
šolo opisala, kot zaupanja vredno. Hkrati je to šola, ki
je domača, prijazna študentom, študente spodbuja, prilagodljiva in strokovna. Zaposleni so zelo prilagodljivi,
strokovni in tu za nas. Ta študij sem izbrala, saj nudi študentom odlično znanje stroke in hkrati tudi širše znanje.
Predavanja večinoma potekajo dopoldne, zato imamo
popoldne prosti čas. Na šoli organizirajo tudi kulinarične večere, skupne izlete in tudi možnost opravljanja
praktičnega usposabljanja.«

ZASEBNE ŠOLE S KONCESIJO
DOBA EPIS, Višja strokovna šola Maribor
Študijski programi: Poslovni sekretar (redni in izredni); Ekonomist, Informatika, Kozmetika, Organizator
socialne mreže, Varstvo okolja in komunala, Velnes
(izredno)
Inštitut in akademija za multimedije,
Višja šola za multimedije Ljubljana
Študijski program: Medijska produkcija

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA z vami že 20 let
UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE
GOSTINSTVO IN TURIZEM
NARAVOVARSTVO
Obiščite nas:

92

www.vs.grm-nm.si

@grm.vss

ZASEBNE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE
BREZ KONCESIJE
* Razpisujejo samo izredni študij.
ABITURA, d. o. o., Celje, Višja strokovna šola
Študijski programi: Ekonomist, Poslovni sekretar, Varovanje, Velnes, Informatika, Gostinstvo in turizem,
Organizator socialne mreže
B2 d. o. o., Višja strokovna šola, enota Ljubljana
in enota Maribor
Študijski programi: Ekonomist, Informatika, Poslovni
sekretar, Varovanje, Logistično inženirstvo, Snovanje
vizualnih komunikacij in trženja, Organizator socialne
mreže (samo LJ), Velnes (samo LJ)
B & B, Izobraževanje in usposabljanje d. o. o. –
Višja strokovna šola v Kranju
Študijski programi: Ekonomist, Logistično inženirstvo,
Poslovni sekretar
B & B, Izobraževanje in usposabljanje d. o. o. –
Višja strokovna šola v Ljubljani
Študijski program: Logistično inženirstvo
Center za poslovno usposabljanje,
Višja strokovna šola Ljubljana
(CPU ima podružince tudi v Kranju, Kočevju in na Ptuju)
Študijski programi: Ekonomist, Gradbeništvo, Informatika, Poslovni sekretar
EDC – zavod za strokovno izobraževanje Kranj,
Višja strokovna šola
Študijska programa: Gradbeništvo, Varstvo okolja in
komunala
ERUDIO, Izobraževalni center, Ljubljana
Študijski programi: Ekonomist, Gostinstvo in turizem,
Varstvo okolja in komunala, Gradbeništvo, Organizator socialne mreže, Logistično inženirstvo, Mehatronika, Informatika, Medijska produkcija, Strojništvo,
Kozmetika, Velnes
GEA College CVŠ, Družba za višješolsko izobraževanje – Center višjih šol, d. o. o.
Študijski programi: Ekonomist (računovodska, poslovna in zavarovalniška smer), Poslovni sekretar, Gostinstvo in turizem, Organizator socialne mreže, Snovanje vizualnih komunikacij in trženja, Informatika
GEA College CVŠ, Podružnica Ptuj
Študijski program: Ekonomist
ICES Izobraževalni center energetskega sistema,
Višja strokovna šola
Študijska programa: Elektroenergetika, Strojništvo
Izobraževalni center Geoss d. o. o.,
Višja strokovna šola
Študijski programi: Organizator socialne mreže, Strojništvo, Ekonomist, Logistično inženirstvo, Poslovni
sekretar, Informatika

Izobraževalni center Memory,
Višja strokovna šola
- Zasebna višja strokovna šola Dutovlje
- Zasebna višja strokovna šola Koper
Študijska programa: Ekonomist, Logistično inženirstvo
LAMPRET CONSULTING d. o. o.,
Višja strokovna šola
Študijska programa: Ekonomist, Poslovni sekretar
LEILA, Višja strokovna šola d.o.o.
Študijski program: Poslovni sekretar
MUCH, izobraževanje, d.o.o. Višja strokovna šola
Študijski program: Ekonomist
PARATUS d.o.o., Višja strokovna šola
Študijski program: Ekonomist
PRAH, Izobraževalni center, Višja strokovna šola
Rogaška Slatina
Študijski program: Logistično inženirstvo
PRAH, Izobraževalni center d.o.o., Višja strokovna šola Rogaška Slatina, Podružnica Ljubljana
Študijski program: Logistično inženirstvo
SKALDENS, zasebni zdravstveni zavod,
Višja strokovna šola za ustne higienike
Študijski program: Ustni higienik
Višja šola za računovodstvo in finance,
Višja strokovna šola
Študijski program: Računovodstvo
Višja strokovna šola ACADEMIA Maribor
Študijski programi: Ekonomist, Informatika, Gradbeništvo, Strojništvo, Varovanje, Medijska produkcija
Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes
Ljubljana
Študijska programa: Velnes, Kozmetika

DRUGE VIŠJE ŠOLE

Višja policijska šola
Študijski program: Policist
Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana,
Višja baletna šola
Študijski program: Balet

KOLOFON
Medij Priročnik Fax Vpisnik 2021 izdaja družba
Mogenas d.o.o., Za krajem 5, 1000 Ljubljana.
Glavna in odgovorna urednica: Nika Gruden
Prelom: David Rupčič
Tiskano v Sloveniji, naklada 16.000 izvodov, 2020
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ROKOVNIK za VPIS na VISOKOŠOLSKE ZAVODE 2021
Vsebina: Maja Ceglar; recenzija: Polona Papler, Državni izpitni center,
Mateja Gornik Mrvar, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

1. februar 2021: objava Razpisa za vpis v dodiplomski študij 2021/22, objavljen bo na spletni strani Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport (www.mizs.gov.si), spletnih straneh vpisnih služb univerz in na spletnem portalu
eVŠ (https://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis).
12. in 13. februar 2021: fakultete, visoke strokovne šole in akademije po Sloveniji bodo organizirale informativne
dneve, ki se jih udeležite in dobite dodatne informacije o želenih študijskih smereh in študiju nasploh.
Od 16. februarja do 19. marca 2021: prvi prijavni rok za oddajo prijave za vpis. V prijavi lahko napišete največ tri
želene študijske programe, pri čemer je pomemben vrstni red. Na spletnih straneh vpisnih služb www.vpis.uni-lj.si,
www.um.si/vpis, www.vpis.upr.si in www.ung.si, so vam dostopni tudi podrobni statistični podatki o značilnostih
vpisa na želeni študijski program v zadnjih letih.
Od 24. junija do 9. julija 2021: preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti na visokošolskih zavodih (izjema: Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo za študijski program Glasbena umetnost – 21. maj 2021).
Od 12. do 30. julija 2021: potekal bo izbirni postopek za prvi prijavni rok. Do 30. julija boste prejeli elektronski
sklep o tem, ali ste sprejeti na izbrano fakulteto.
Od 2. avgusta do najkasneje 17. avgusta 2021: vpis sprejetih v prvem roku.
Od 20. do 27. avgusta 2021: drugi prijavni rok za oddajo prijave za vpis.
Od 8. do 10. septembra 2021: preizkusi posebnih nadarjenosti in psihofizičnih sposobnosti na visokošolskih
zavodih (drugi rok).
Od 16. do 21. septembra 2021: izbirni postopek za drugi prijavni rok. Do 22. septembra boste prejeli elektronski sklep o rezultatih izbirnega postopka drugega roka.
Od 24. do 30. septembra 2021: vpis sprejetih v drugem prijavnem roku.
Od 23. do 24. septembra 2021 do 12. ure: možnost zapolnitve še prostih vpisnih mest na visokošolskih zavodih.
Od 28. do 30. septembra 2021: vpis sprejetih v okviru možnosti za zapolnitev še prostih mest.
Rokovnik velja za skupni razpis za javne visokošolske zavode in koncesije. Zasebni visokošolski zavodi za nekoncesionirane študijske programe objavljajo
ločene razpise za vpis, v katerih se prijavni roki lahko razlikujejo – želje v prijavah za vpis na te razpise niso del kvote treh želja skupnega razpisa za javne
visokošolske zavode in koncesije.

1

Vsebina: Anja Jurko, Kristina Meršak; recenzija: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

ELEKTRONSKA PRIJAVA ZA VPIS NA VISOKOŠOLSKE ZAVODE
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Prijava za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe na javnih in koncesioniranih
visokošolskih zavodov, kjer se za redni študij ne plačuje šolnine*, poteka preko eVŠ spletnega portala https://
portal.evs.gov.si/prijava.
1. Izbira študijskega programa in pogoji za vpis
Na spletnem portalu Ministrstva za izobraževanje, znanost
in šport (portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis) bo 1. februarja
2021 objavljen Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu
2021/2022 – Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru,
Univerza na Primorskem, Univerza v Novi Gorici, Univerza v Novem mestu, Nova univerza, javni in koncesionirani
samostojni visokošolski zavodi. V njem si pogledate, za
katere študijske programe izpolnjujete pogoje za vpis glede na srednješolsko izobraževanje ter koliko je razpisanih
vpisnih mest. Preverite postopke in roke za oddajo prijave
za vpis ter kdaj bodo potekali preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti, če jih program zahteva.
2. Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske
vloge na spletnem portalu eVŠ
https://portal.evs.gov.si/prijava/, in sicer, ali s kvalificiranim digitalnim potrdilom, ali z računom avtentikacijske
in avtorizacijske infrastrukture (AAI-račun), ali z uporabniškim imenom in geslom.

3. Prijava v študijski program
V prijavi lahko navedete do 3 želje (študijske programe).
Na prvo mesto napišete študijski program, na katerem si
najbolj želite študirati. Prva želja bo najprej obravnavana
– če ne boste izpolnjevali pogojev za vpis ali boste imeli
premalo točk za ta študij, bodo nato preverili še drugo
in po potrebi še tretjo željo. Ne navajate druge ali tretje
želje na primer samo »za rezervo«. Visokošolske prijavno-informacijske službe bodo predvidoma v aprilu objavile
pregled števila prejetih prijav. V njem bo vidno število
prijav po programih glede na razpisana mesta. Tako boste že predvideli, kje bo omejitev.
4. Rezultati izbirnega postopka, 2. vpisni rok in rok
do zapolnitve mest
V kateri študijski program ste sprejeti izveste po objavi
maturitetnih rezultatov splošne mature. Po elektronski
pošti boste dobili sklep o izbirnem postopku. O datumu
vpisa vas bo obvestila akademija, fakulteta oziroma visoka strokovna šola, kamor boste sprejeti. V 2. prijavnem
roku lahko oddate prijavo le na še prosta mesta, ki bodo
objavljena na spletni strani razpisa za vpis in Visokošolskih prijavno-informacijskih služb. Na prijavi lahko prav
tako izberete 3 želje. Rok za zapolnitev še prostih vpisnih
mest (prej tretji rok) je še zadnja možnost za vpis na fakulteto, ki ga razpišejo le fakultete, ki imajo še prosta mesta.
Prijavo prav tako oddate na portalu eVŠ.

Vsebina: Maja Ceglar; recenzija: Polona Papler, Državni izpitni center,
Ines Vidmar, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

POMEMBNI DATUMI SPOMLADANSKE MATURE 2021
SPOMLADANSKI ROK SPLOŠNE MATURE
30. marec 2021: zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku na šoli
15. april 2021: rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita na šoli
29. april 2021: rok za spremembo prijave (sporočite lahko zamenjavo izbirnega predmeta ali pa raven zahtevnosti predmeta, zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode; spremembe sporočite na svoji šoli)
4. maj 2021: slovenščina ali italijanščina (kot materinščina) ali madžarščina (kot materinščina); I. del (izpitna pola
1 – šolski esej)
10.– 20. maj 2021: izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu
13. maj 2021: glasbeni stavek – izpitna pola A
17. maj 2021: kandidati se seznanijo s točkami, doseženimi pri praktičnem delu izpita
19. maj 2021: zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov na šoli (nenadna bolezen, izredne okoliščine, izobraževanje v tujini, drugi upravičeni razlogi)
20. maj 2021: zadnji rok za ugovor na število doseženih točk pri praktičnem delu izpita splošne mature
25. maj 2021: zadnji rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje splošne mature oziroma
pisno odjavo na šoli
29. maj 2021: angleščina
31. maj 2021: slovenščina ali italijanščina (kot materinščina) ali madžarščina (kot materinščina); II. del (izpitna
pola 2)
1. junij 2021: filozofija, psihologija, sociologija
2. junij 2021: biologija
3. junij 2021: geografija
4. junij 2021: mehanika, elektrotehnika, računalništvo, biotehnologija, ekonomija, materiali, likovna teorija,
glasba, sodobni ples, zgodovina in teorija gledališča in filma
5. junij 2021: matematika
7. junij 2021: umetnostna zgodovina
8. junij 2021: nemščina, francoščina*
9. junij 2021: zgodovina
10. junij 2021: ruščina, latinščina, grščina
11. junij 2021: fizika
14. junij 2021: Italijanščina, drugi jeziki na NMO (slovenščina v Prekmurju, slovenščina v Slovenski Istri, madžarščina v Prekmurju ali italijanščina v Slovenski Istri), informatika, francoščina*
15. junij 2021: španščina, francoščina*
16. junij 2021: kemija
od 14. do vključno 23. junija 2021: ustni izpiti mature (v skladu z okvirnim koledarjem splošne in poklicne
mature lahko šola le izjemoma organizira ustne izpite 5. junija in 12. junija 2021)
12. julij 2021: seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
12.–14. julij 2021: e-vpogledi v izpitno dokumentacijo
16. julij 2021: rok za vložitev ugovora na oceno oz. na način izračuna izpitne ocen
* OPOMBA: Dokončen datum pisanja maturitetnega izpita iz francoščine bo znan do 16. aprila 2021

SPOMLADANSKI ROK POKLICNE MATURE
30. marec 2021: zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli
19. maj 2021: zadnji rok za prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov (nenadna bolezen, izredne okoliščine,
izobraževanje v tujini, drugi upravičeni razlogi)
25. maj 2021: zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli
29. maj 2021: angleščina – pisni izpit
31. maj 2021: slovenščina (ali italijanščina ali madžarščina) – pisni izpit
5. junij 2021: matematika – pisni izpit
8. junij 2021: nemščina – pisni izpit
10. junij 2021: 2. predmet – pisni izpit
14. junij 2021: slovenščina kot drugi jezik ali italijanščina kot tuji in drugi jezik – pisni izpit
14.–23. junij 2021: ustni izpiti in 4. predmet (šola jih lahko izjemoma organizira tudi 5. junija in 12. junija 2021)
7. julij 2021: seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
10. julij 2021: zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli
Vir: Državni izpitni center.
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Vsebine: Petra Potočnik, Tanja Papež; recenzija: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (november 2020)

ŠTIPENDIJE ZA ŠTUDENTE
Večino štipendij podeljuje država (državne, Zoisove,
za zamejce po svetu, Ad futura za mednarodno mobilnost ter sofinancirane kadrovske štipendije), lahko
pridobite tudi kadrovsko štipendijo, ki jo podeljujejo
različna podjetja ali štipendijo svoje občine.
DRŽAVNA ŠTIPENDIJA
Kje se dobi vloga: vloga za uveljavljanje državne štipendije za študente je dostopna na spletni strani Ministrstva
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
(MDDSZ). Študenti lahko vlogo oddate sami.
Kdaj in kam oddati vlogo: vlogo oddate pristojnemu
Centru za socialno delo (CSD), in sicer kadar koli med
letom (izplačilo sledi šele z naslednjim mesecem od oddaje vloge, saj štipendijo izplačujejo do 15. dne v mesecu, za pretekli mesec). Če želite prejemati štipendijo za
celotno študijsko leto, vložite vlogo v mesecu septembru.
Nadaljnje prejemanje državne štipendije: CSD izda
odločbo o nadaljnjem prejemanju za novo študijsko leto
po uradni dolžnosti, seveda ob predpostavki, da izpolnjujete pogoje za nadaljnje prejemanje štipendije – to je, da
napredujete v višji letnik. V kolikor v novem študijskem
letu ne boste napredovali v višji letnik, bo vaše štipendijsko razmerje mirovalo. Miruje lahko največ eno leto; če po
tem ne izpolnjujete pogojev za nadaljnje prejemanje štipendije, štipendijsko razmerje preneha, vi pa morate prejete štipendije, za letnik, ki ga niste uspešno opravili, vrniti.
Višina štipendije: je odvisna od povprečnega mesečnega dohodka na osebo (dohodkovni razred):
Doh. raz. Povp. mes. doh. v €

Višina €/mes.

1.

do 319,01 €

194,56 €

2.

od 319,02 € do 382,82 €

163,84 €

3.

od 382,83 € do 446,62 €

133,12 €

4.

od 446,63 € do 563,60 €

102,40 €

5.

od 563,61 € do 680,56 €

71,68 €

Možni dodatki osnovni štipendiji:
•
dodatek za bivanje v višini 81,92 €, če ima štipendist prijavljeno začasno prebivališče v kraju izobraževanja, ki je od kraja stalnega prebivališča oddaljen vsaj 25 km, in strošek najema znaša vsaj 65 €.
Koristite lahko tudi 10 subvencioniranih vozovnic
mesečno, niste pa upravičeni do subvencionirane
mesečne vozovnice. Do dodatka za bivanje niste
upravičeni, če prejemate subvencijo za bivanje v
dijaškem oz. študentskem domu, ali ste lastnik oz.
solastnik nepremičnine v kateri bivate.
•
dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami v
višini 51,20 €. Štipendist s posebnimi potrebami
je štipendist, ki mu je priznana invalidnost ali telesna okvara na podlagi odločbe Zavoda RS za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali Zavoda RS za
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•

zaposlovanje, ali je usmerjen v prilagojen program
vzgoje in izobraževanja, ali je enemu od njegovih
staršev priznan dodatek za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo;
dodatek za uspeh v višini od 17,40 do 40,96 € za
povprečno oceno od vključno 8,00 ob prejetih vsaj
3 številčno izraženih ocenah v preteklem študijskem letu. Dodatek je možno prejemati od 2. letnika dalje, razen na prehodu iz prve na drugo stopnjo
visokošolskega izobraževanja.

ZOISOVA ŠTIPENDIJA
Pogoji za dodelitev: izjemni dosežek IN povprečna
ocena najmanj 4,10 v zadnjem letniku/izjemni uspeh
na maturi (t. i. zlata matura). Med izjemne dosežke
štejejo zlata in srebrna priznanja ter najvišja mesta na državnih in mednarodnih tekmovanjih na različnih področjih, priznanja za raziskovalne naloge in druga (preverite
pravilnik). Če se na javni razpis za dodelitev Zoisove štipendije prijavi več kandidatov, ki izpolnjujejo navedene
pogoje, kot je razpoložljivih sredstev, so upravičeni do
štipendije tisti, ki so prejeli več točk za izjemne dosežke oziroma imajo višjo povprečno oceno ali več točk
pri zlati maturi ali ali višje razmerje med povprečno
oceno vlagatelja in povprečno oceno generacije.
Kje se dobi vloga: na spletni strani Javni štipendijski,
razvojni, invalidski in preživninski sklad RS (javni sklad)
– www.sklad-kadri.si.
Kdaj in kam oddati vlogo: za prvo dodelitev je treba
vlogo oddati skladno z javnim razpisom, ki ga javni sklad
objavi na svoji spletni strani vsako leto do konca junija.
Vlogo je treba oddati do roka navedenega v razpisu – po
navadi so to prvi dnevi v oktobru.
Višina štipendije: je 143,36 €, pridobite lahko še dodatek za bivanje (81,92 €). Dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami pa je 51,20 € na mesec.
KADROVSKE ŠTIPENDIJE
Kadrovske štipendije podeljujejo delodajalci običajno
glede na stopnjo in področje izobraževanja, kjer delodajalci potrebujejo kader. Tako lahko podjetje kot pogoj
postavi npr. program strojništvo, kot merilo pa npr.
podrobnejšo usmeritev znotraj strojništva ali raven
izobraževanja, kjer da prednost strojnim inženirjem
pred diplomiranimi inženirji strojništva ali obratno. Med
tistimi, ki izpolnjujejo pogoje in dosegajo merila, se delodajalec odloči po lastni presoji, upošteva lahko tudi ocene, izkušnje, osebno motivacijo in podobno.
Vlogo za kadrovsko štipendijo je treba oddati podjetju ali tistemu, ki za podjetje zbira prijave ali vodi izbirni
postopek (npr. kadrovska agencija, regionalna razvojna
agencija ali podobno). Rok oddaje, vsebina vloge in naslovnik so navedeni ob razpisu kadrovske štipendije.
Zaradi izjemnih okoliščin v 2020 bodo na področju štipendij veljale določene prilagoditve, zato spremljajte
spretno stran MDDSZ: www.gov.si/novice/2020-06-15-interventni-ukrepi-na-podrocju-stipendiranja.

BIVANJE V ŠTUDENTSKEM DOMU

Splošni pogoji za bivanje v študentskem domu:
•
morate imeti slovensko državljanstvo in status
študenta visokošolskega ali univerzitetnega
študija na rednem študiju ali status študenta
na izrednem študiju, razen študija na daljavo in
če študent ni v delovnem razmerju, samozaposlen
oziroma samostojni podjetnik, ni vpisan v evidenco
brezposelnih oseb pri pristojnem organu oziroma
ni poslovodna oseba gospodarskih družb ali direktor zasebnih zavodov;
•
študent vpisan najmanj na visokošolski študij.
Višje šole spadajo, kar se subvencioniranega bivanja tiče, k dijaškim domovom;
•
povprečni bruto dohodek na člana družine v
preteklem letu ne sme presegati 150 % povprečne
bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v
istem obdobju;
•
vaše stalno bivališče mora biti najmanj 25 km
oddaljeno od kraja študija (subvencionirano bivanje se lahko izjemoma dodeli tudi tistim, ki stanujete manj kot 25 km stran od kraja študija oziroma če
stanujete vsaj 4 km stran od najbližjega postajališča javnega prevoza; ali če živite v posebno težkih
socialnih ali zdravstvenih razmerah – potrebna je
predložitev dokazil);
•
prav tako je eden izmed pogojev, da študent ni
bil izključen iz študentskega doma.

Prošnji za sprejem v dom obvezno priložite: soglasje
študenta in članov gospodinjstva, da pisarna lahko od
FURS-a sama pridobi podatke o prihodkih članov gospodinjstva, dokazilo o morebitni preživnini oziroma rejnini,
dokazila o dohodkih in osebnih prejemkih družinskih članov, ki so jih pridobili v tujini v bruto znesku za preteklo
leto (v kolikor študent živi skupaj z otrokom je obvezna
priloga otrokov rojstni list, potrdilo pristojnega organa,
da je študent invalid upravičen do spremljevalca, če z
njim želi bivati, dokazilo o dosedanjem študijskem uspehu pridobljenem v tujini – za študij v Sloveniji pisarna za
študentske domove pridobi podatek po uradni dolžnosti).
Vse ostale podatke in potrdila bo pisarna za študentske domove pridobila sama po uradni dolžnosti.
Prošnjo za sprejem oddate s pomočjo elektronske
vloge na spletnem portalu eVŠ. Zadnji rok za prijavo je običajno v sredini avgusta.
PO ODDANI PROŠNJI …
… se boste vsi, ki boste izpolnjevali pogoje, uvrstili na
t. i. informativno prednostno listo. Pisarna študentskih
domov namreč vsakemu med vami podeli točke, ki jih
pridobite glede na:
•
materialni položaj svoje družine v preteklem letu
(za študijsko leto 2020/2021 je cenzus znašal
2.630,76 € bruto na družinskega člana),
•
oddaljenost svojega stalnega prebivališča od kraja
študija ter na dosežen uspeh v srednji šoli (upoštevata se 4. letnik in točke na maturi),
•
povprečno oceno dosedanjega študija (če ste že
opravljali visokošolski progam),
•
nekateri boste dobili še dodatne točke za izjemne
uspehe ter za težke socialne ali zdravstvene razmere.

Vsebina: Kristina Meršak, Ivana Jurič; recenzija: Igor Brlek, Študentski dom Ljubljana (ŠDL)

Študentski dom predstavlja prvo in najcenejšo izbiro ter
je najbolj družaben kraj za preživljanje študentskih let.
Predvidoma v začetku junija bodo študentski domovi
objavili Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri
zasebnikih. Objavljen bo na spletnih straneh www.gov.
si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/, www.stud-dom-lj.si, www.studentskidomovi.um.si, www.sd.upr.si in www.ung.si – na
teh spletnih straneh si že prej oglejte anskoletni razpis.

Torej, več točk boste zbrali, prej boste na vrsti za
vselitev v dom.
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Vsebina: Maja Ceglar, strokovnjakinja: Maja Peharc, svetovalka na CMEPIUS

MOBILNOST NI MUS, POMAGA PA
GLAVNI NASVET: POJDITE!
Skok v neznano, v tujo državo, stran od domačih, kjer
govorijo tuj jezik in nikogar ne poznate, je lahko strašljiv.
Ampak hkrati je to lahko najboljša izkušnja vašega življenja! Ravno med študijem se najde dovolj časa, da lahko
en semester (ali dva) preživite v tujini in si naberete neprecenljiva znanja, izkušnje in tudi prijatelje. Mobilnost
vas zagotovo spremeni – na bolje.
Mobilnost ali izmenjava je obdobje (od 2 do 12 mesecev) tekom študija, ki ga študent preživi na študiju ali na
praksi v tuji državi. Med mobilnostjo študentje opravijo
del študijskih obveznosti v tujini, namesto na domači
fakulteti.
DO PRVIH INFORMACIJ NA SVOJI FAKULTETI
Začnite tam, kjer ste »doma«. Na svoji fakulteti (mednarodna pisarna / referat) se pozanimajte, katere gostujoče
fakultete si lahko izberete. Vsaka fakulteta ima seznam
držav in tujih fakultet na katere lahko odidete na izmenjavo. Pogovorite se s študenti, ki so se vrnili iz tujine in
tuje študente, ki so trenutno na fakulteti, vprašajte profesorje, ki so že predavali na izbrani instituciji in pojdite v
mednarodno pisarno, kjer imajo največ informacij.
Če upoštevate naša prva dva nasveta, potem naj
vam zaupamo še enega: POGUMNO!
6 ODGOVOROV ZA VEČ POGUMA
1. Vas zanima študij na Islandiji, vendar ne znate islandščine? Erasmus+ vas bo naučil islandščine (vsaj toliko, da boste našli trgovino in lahko naročili v restavraciji), saj imate
možnost brezplačnega tečaja večine evropskih jezikov.
S tečajem začnete pred odhodom na mobilnost, uporabljate pa ga lahko kolikor časa ste na mobilnosti. Tudi bolj
osnovnih, kot sta angleščina in nemščina. Program vas
tako opremi z jezikom, katerega si želite spoznati.
2. Vas skrbi, da boste morali ponavljati letnik? Erasmus+
poskrbi, da se vam predmeti, ki jih opravite v tujini, na
domači fakulteti priznajo in vam jih ni treba ponovno
opravljati. To se boste dogovorili še preden odidete
in zapisali v posebnem sporazumu (t. i. learning agreement). To pomeni, da vam določenih predmetov doma
ne bo treba opravljati še enkrat in če vse obveznosti
uspešno opravite, normalno napredujete v višji letnik.
3. Kako financirati življenje v tujini? Erasmus+ vam omogoči prejemanje mesečne štipendije s katero si sofinancirate pot in bivanje v tujini. Višina mesečne štipendije
je odvisna od tega, v katero države odidete, giblje pa se
med 170 € in 520 € mesečno. Ta štipendija se navadno
prišteje k ostalim (npr. Zoisovi štipendiji, državni štipendiji), če jih že prejemate. Erasmus+ mesečne štipendije se
izplačajo v dveh delih, večji del pred odhodom na mobilnost, preostanek pa po uspešno opravljeni mobilnosti.
Štipendijo morate vrniti, če ne opravite mobilnosti.
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4. Mnenje, da bo Erasmus+ en velik žur? Sicer ni res, da
Erasmus+ ni tudi priložnost za zabavo, druženje, ljubezen
in dogodivščine. Definitivno pa je Erasmus+ neverjetna
priložnost, da se v tujini naučite stvari, ki se jih doma
ne morete, spoznate svojo izbrano stroko v drugem
okolju in z drugih vidikov. Razvijete mrežo poznanstev
v tuji državi in morda priložnosti za v prihodnje.
5. »Ali je res, da sem v tujini prepuščen sam sebi?« Samostojnost je že potrebna, ampak v Erasmus+ programu
niste nikoli zares sami. Ne samo, da boste obkroženi z
drugimi mednarodnimi študenti, kot tudi s študenti slovenskih fakultet, ki so izbrali isto ustanovo. Mednarodne
pisarne v tujini velikokrat organizirajo različne aktivnosti:
srečanja, izlete, zabave itn. Kontakt ohranite tudi z domačo mednarodno pisarno, ki vam bo prav tako lahko na
daljavo svetovala ob morebitnih vprašanjih.
6. »Se lahko odpravim z Erasmus+ tudi izven Evrope?«
Erasmus+ vas lahko pelje tudi v Afriko ali v Južno Ameriko – če le je tam študij ali praksa za vas. Tudi za mobilnost
v druge dele sveta so pravila enaka, vse pa je odvisno od
vaše fakultete ali šole, če ima partnerje iz teh držav. Preverite v mednarodni pisarni ali referatu!
VAŠA ERASMUS+ MOBILNOST
Kako točno zgleda mobilnost? Pripravili smo pregled
z vsemi najpomembnejšimi koraki.
Če vas tujina vsaj malo zanima, potem je del odločitve
že narejen. Zavedajte se, da vam mobilnost prinese
izkušnje, znanje in nenazadnje nove prijatelje, kar ne
smete zamuditi.

ZA ZAČETEK - PREDEN ODIDETE NA MOBILNOST
1. korak: Biti morate vpisani/a na fakulteto oz. višjo šolo.
2. korak: Pregledate razpis na vaši fakulteti, izberete si državo in tujo fakulteto, na katero želite oditi. Na domači fakulteti se prijavite na Erasmus+ razpis
(navadno je razpis objavljen začetek študijskega leta).
3. korak: Podpišete učni sporazum, z vsemi predmeti, ki jih boste opravil v
tujini. Prejmete prvi del Erasmus+ štipendije.
4. korak: Opravite jezikovni tečaj, uredite zavarovanje in spakirate kovčke.
OD
I
MO DETE N
BILN
A
OST
STE NA MOBILNOSTI IN
ŠTUDIRATE/OPRAVLJATE PRAKSO.
In tudi uživate :)

AJ
NAZ
STE
GRE OV
M
DO

ZA KONEC – KO SE VRNETE IZ MOBILNOSTI
1. korak: Na svojo fakulteto prinesete potrdilo o izpitih in mobilnosti.
2. korak: Izpolnite ankete in opravite zaključni jezikovni tečaj.
3. korak: Prejmete drugi del Erasmus+ štipendije.
4. korak: Ste dober Erasmus+ ambasador in navdušujete druge za mobilnost.
Načrtujete svojo naslednjo.

D

i
Dijaskisvet.si
Še več informacij za bodoče študente:
Info o sprejemnih izpitih
Pomembni datumi
za maturante
Glavne informacije
za informativne
dneve
Edinstven iskalnik
fakutet, visokih in
višjih šol
12 vprašanj za
informativne dni
Postopek vpisa
po korakih
Kaj prinaša
status bruca
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Študentska Hiša Šiška v Ljubljani

Mirne študijske sobe za uspešne študente.

kakovostne sobe, izbrani sostanovalci (uspešni študenti)
vsa infrastruktura v bližini; bus, trgovina, bankomat, restavracija, pizzerija, fitness,
sauna, lekarna, bar, bowling, nakupovalno središče, igrišče, zelene površine
hiter dostop do fakultet v Centru ter za Bežigradom (bus = 15 min do centra)
stroški so med najnižjimi v LJ in so za vašo varnost navzgor omejeni
Veliko brucov zaradi pomanjkanja prostora ne dobi mesta v državnih študentskih domovih.
Rešitev so zasebne študentske hiše, kjer je tudi nivo bivanja višji. Najemanje sob za novo
študijsko leto se vsako leto prične že zelo zgodaj, zato si študenti najboljše sobe v Ljubljani
vsako leto ogledajo in rezervirajo že v mesecu juliju.

Vse sobe imajo klasičen ali francoski balkon ter velike
steklene površine, kar naredi sobe svetle in prijazne
za študij.
Študentska Hiša Šiška ima status mirnih sob, kar
pomeni, da je v hiši zagotovljen mir za študij in počitek
vse dni v tednu. Namenjena je študentom, ki iščejo
kakovostno in urejeno okolje.
Sobe so popolnoma opremljene. V vsaki bivata dva
ali trije študenti.

Vrednosti na mesec, na osebo:

Soba za enega 250 € +str.* / os.
Soba za dva 150 € +str.* / os.
Velika soba Balkon za dva 180 € +str.* / os.
Soba Balkon za tri 120 € +str.* / os.
(*povprečni mesečni stroški 65 € so znani vnaprej)
Cene in ostale informacije so informativne in se lahko spremenijo.

Za ogled in rezervacijo termina pokličite
10201 / 518 72 46, H.C. 01 / 518 72 45 ali 040 / 973 000
Mogenas Mladinski Mediji

