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RAZPIS ZA VPIS  

 

V DODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 1. STOPNJE  

UNIVERZE NA PRIMORSKEM  

 

V ŠTUDIJSKEM LETU 2015/2016 

 
 

 
*  *  *  *  *  *  

 

FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE  
 

Titov trg 5, 6000 Koper 

Tel.: (05) 663-77-40, 663-77-41, fax: (05) 663-77-42 

E-pošta: info@fhs.upr.si 

 

SPLETNA STRAN: www.fhs.upr.si 

Informativno mesto: Titov trg 5. 

Fakulteta za humanistične študije (UP FHŠ) v študijskem letu 2015/2016 razpisuje univerzitetne 

triletne študijske programe prve stopnje Geografija, Kulturna dediščina, Medijski študiji, Medkulturno 

jezikovno posredovanje, Slovenistika ter Zgodovina, štiriletni študijski program prve stopnje 

Italijanistika in triletne univerzitetne dvopredmetne študijske programe prve stopnje Antropologija, 

Arheologija, Geografija in Zgodovina. 

Redni študij se izvaja na sedežu fakultete v Kopru.  

 

* * * 

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE GEOGRAFIJA 
 

Trajanje študija 

Študij traja 3 leta. 

 

Vpisni pogoji 

V univerzitetni 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 maturitetnega 

predmeta geografija; če je kandidat navedeni predmet že opravil pri poklicni maturi, pa izpit iz 

kateregakoli drugega maturitetnega predmeta; 

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: 
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- splošni uspeh pri splošni maturi oz. zaključnem izpitu   70% točk, 

- splošni uspeh v 3. in 4. letniku  30% točk; 

 

kandidati iz točke b) izbrani glede na: 

- splošni uspeh pri poklicni maturi  40% točk, 

- splošni uspeh v 3. in 4. letniku  30% točk, 

- uspeh pri maturitetnem predmetu  30% točk. 

 
Vpisna mesta (1. letnik)* 

Geografija  (UN) Redni Izredni 

Koper 25 - 

 
Vpisna mesta (1. letnik) za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav 
nečlanic Evropske unije) 

Geografija (UN) Redni Izredni 

Koper 3 - 

 
 
Vpisna mesta (1. letnik) za vzporedni študij in diplomante 

Geografija (UN) Redni Izredni 

Koper - - 

 
* Študijski program se bo izvajal v primeru, da bo v prvem prijavnem roku sprejetih 5 ali več kandidatov. V 

primeru, da bo v študijski program sprejetih manj kot 5 kandidatov, se drugega prijavnega roka za ta študijski 

program ne razpiše. 

 

 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE 

Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XI. Nadaljevanje študija po 

merilih za prehode«. 

 

VPIS V 2. IN 3. LETNIK  

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

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

programi. 

 

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

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

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

študijskih programov. 

 

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

- študent izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program; 

- senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna komisija UP FHŠ, 

oceni, da se študentu lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS s predhodnega študijskega 

programa, ki se nanašajo na obvezne predmete univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje 

Geografija; 

- ob zaključku študija študent pridobi primerljive kompetence kot na predhodno vpisanem 

študijskem programu. 

 

Prehodi so možni tudi iz vseh sorodnih univerzitetnih študijskih programov, ki se izvajajo v državah 

EU. Pri prehodu se upoštevajo vse obveznosti, ki jih je v predhodnem programu študent opravil in ki 

se mu lahko priznajo. Na podlagi tega pristojna komisija UP FHŠ odloči, v kateri letnik lahko študent 
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prehaja.  

 

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih 

študijskih obveznostih na prvem študijskem programu. Študentu se izpiti, ki jih je opravil na predhodni 

stopnji izobraževanja, priznajo na podlagi predložitve učnega načrta predmetov. Sklep o priznavanju 

izpitov na predlog oddelka sprejme Senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo 

senata, tj. pristojna komisija fakultete. 

 

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

s številom razpisanih vpisnih mest za 1. letnik.  

 

Vpisna mesta za vpis po merilih za prehode 

Geografija (UN) Redni Izredni 

2. letnik, Koper Število vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest za 

1. letnik generacije študentov 

- 

3. letnik, Koper Število vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest za 

1. letnik generacije študentov 

- 

 

 

* * * 

 

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ITALIJANISTIKA 

 

Trajanje študija 

Študij traja 4 leta. 

 

Vpisni pogoji 

V univerzitetni študijski program Italijanistika se lahko vpiše: 

a) kdor je opravil splošno maturo, 

b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega 

predmeta tuji jezik - italijanščina ali italijanščina kot jezik okolja na narodno mešanem območju; če 

je kandidat navedeni predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli drugega 

maturitetnega predmeta; 

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 oz. zaključnem izpitu  70% točk, 

- splošni uspeh v 3. in 4. letniku  30% točk; 

 

kandidati iz točke b) izbrani glede na: 

- splošni uspeh pri poklicni maturi  40% točk, 

- splošni uspeh v 3. in 4. letniku  30% točk, 

- uspeh pri maturitetnem predmetu  30% točk. 
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Vpisna mesta (1. letnik) 

Italijanistika (UN) Redni Izredni 

Koper 25 - 

 

Vpisna mesta (1. letnik) za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav 

nečlanic Evropske unije) 

Italijanistika (UN) Redni Izredni 

Koper 3 - 

 
Vpisna mesta (1. letnik) za vzporedni študij in diplomante 

Italijanistika (UN) Redni Izredni 

Koper - - 

 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE 

Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XI. Nadaljevanje študija po 

merilih za prehode«. 

 

VPIS V 2., 3. IN 4. LETNIK  

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

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

programi. 

 

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

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

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

študijskih programov. 

 

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

-   študent izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program; 

-  senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna komisija UP FHŠ, 

oceni, da se študentu lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS s predhodnega študijskega 

programa, ki se nanašajo na obvezne predmete univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje 

Italijanistika; 

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

programu. 

 

Prehodi so možni tudi iz vseh sorodnih univerzitetnih študijskih programov, ki se izvajajo v državah 

EU. Pri prehodu se upoštevajo vse obveznosti, ki jih je v predhodnem programu študent opravil in ki 

se mu lahko priznajo. Na podlagi tega pristojna komisija UP FHŠ odloči, v kateri letnik lahko študent 

prehaja.  

 

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih 

študijskih obveznostih na prvem študijskem programu. Študentu se izpiti, ki jih je opravil na predhodni 

stopnji izobraževanja, priznajo na podlagi predložitve učnega načrta predmetov. Sklep o priznavanju 

izpitov na predlog oddelka sprejme Senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo 

senata, tj. pristojna komisija fakultete. 

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

s številom razpisanih vpisnih mest za 1. letnik.  
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Vpisna mesta za vpis po merilih za prehode 

Italijanistika (UN) Redni Izredni 

2. letnik, Koper Število vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest za 1. 

letnik generacije študentov 

- 

3. letnik, Koper Število vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest za 1. 

letnik generacije študentov 

- 

4. letnik, Koper Število vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest za 1. 

letnik generacije študentov 

- 

 
* * * 

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE KULTURNA DEDIŠČINA 

 

Trajanje študija 

Študij traja 3 leta. 

 

Vpisni pogoji 

V univerzitetni študijski program Kulturna dediščina se lahko vpiše: 

a) kdor je opravil splošno maturo, 

b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega 

predmeta zgodovina ali geografija; če je kandidat navedeni predmet že opravil v okviru poklicne 

mature, pa izpit iz  kateregakoli drugega maturitetnega predmeta; 

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 oz. zaključnem izpitu    70% točk, 

- splošni uspeh v 3. in 4. letniku                                                  30% točk; 

 

kandidati iz točke b) izbrani glede na: 

- splošni uspeh pri poklicni maturi  40% točk, 

- splošni uspeh v 3. in 4. letniku  30% točk, 

- uspeh pri maturitetnem predmetu  30% točk. 

Vpisna mesta (1. letnik)* 

Kulturna dediščina (UN) Redni Izredni 

Koper 20 - 

 

Vpisna mesta (1. letnik) za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav 

nečlanic Evropske unije)  

Kulturna dediščina (UN) Redni Izredni 

Koper 2 - 

 
Vpisna mesta (1. letnik) za vzporedni študij in diplomante 

Kulturna dediščina (UN) Redni Izredni 

Koper - - 

 

* Študijski program se bo izvajal v primeru, da bo v prvem prijavnem roku sprejetih 5 ali več kandidatov. V 

primeru, da bo v študijski program sprejetih manj kot 5 kandidatov, se drugega prijavnega roka za ta študijski 

program ne razpiše. 
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NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE  

Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XI. Nadaljevanje študija po 

merilih za prehode«. 

 

VPIS V 2. LETNIK  

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

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

programi. 

 

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

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

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

študijskih programov. 

 

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

- študent izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program; 

- senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna komisija UP FHŠ, 

oceni, da se študentu lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS s predhodnega študijskega 

programa, ki se nanašajo na obvezne predmete univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje 

Kulturna dediščina; 

- ob zaključku študija študent pridobi primerljive kompetence kot na predhodno vpisanem 

študijskem programu. 

 

Prehodi so možni tudi iz vseh sorodnih univerzitetnih študijskih programov, ki se izvajajo v državah 

EU. Pri prehodu se upoštevajo vse obveznosti, ki jih je v predhodnem programu študent opravil in ki 

se mu lahko priznajo. Na podlagi tega pristojna komisija UP FHŠ odloči, v kateri letnik lahko študent 

prehaja.  

 

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih 

študijskih obveznostih na prvem študijskem programu. Študentu se izpiti, ki jih je opravil na predhodni 

stopnji izobraževanja, priznajo na podlagi predložitve učnega načrta predmetov. Sklep o priznavanju 

izpitov na predlog oddelka sprejme Senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo 

senata, tj. pristojna komisija fakultete. 

 

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

s številom razpisanih vpisnih mest za 1. letnik.  

 

Vpisna mesta za vpis po merilih za prehode 

Kulturna dediščina (UN) Redni Izredni 

2. letnik, Koper Število vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest 

za 1. letnik generacije študentov 

- 

 

 

 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE - NA UNIVERZITETNEM ŠTUDIJSKEM 

PROGRAMU DEDIŠČINA EVROPE IN SREDOZEMLJA 

Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XI. Nadaljevanje študija po 

merilih za prehode«. 

 

VPIS V 3. LETNIK  

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

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

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

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

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

študijskih programov. 

 

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

- študent izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program; 

- senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna komisija UP FHŠ, 

oceni, da se študentu lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS s predhodnega študijskega 

programa, ki se nanašajo na obvezne predmete univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje; 

- ob zaključku študija študent pridobi primerljive kompetence kot na predhodno vpisanem 

študijskem programu. 

 

Prehodi so možni tudi iz vseh sorodnih univerzitetnih študijskih programov, ki se izvajajo v državah 

EU. Pri prehodu se upoštevajo vse obveznosti, ki jih je v predhodnem programu študent opravil in ki 

se mu lahko priznajo. Na podlagi tega pristojna komisija UP FHŠ odloči, v kateri letnik lahko študent 

prehaja.  

 

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih 

študijskih obveznostih na prvem študijskem programu. Študentu se izpiti, ki jih je opravil na predhodni 

stopnji izobraževanja, priznajo na podlagi predložitve učnega načrta predmetov. Sklep o priznavanju 

izpitov na predlog oddelka sprejme Senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo 

senata, tj. pristojna komisija fakultete. 

 

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

s številom razpisanih vpisnih mest za 1. letnik.  

 

Vpisna mesta za vpis po merilih za prehode 

Dediščina Evrope in Sredozemlja (UN) Redni Izredni 

3. letnik, Koper Število vpisnih mest je omejeno s številom 

vpisnih mest za 1. letnik generacije študentov 

- 

 

 

* * * 

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE MEDIJSKI ŠTUDIJI 

 

Trajanje študija 

Študij traja 3 leta. 

 

Vpisni pogoji 

V univerzitetni študijski program prve stopnje Medijski študiji se lahko vpiše: 

a) kdor je opravil splošno maturo, 

b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega 

predmeta sociologija; če je kandidat navedeni predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz 

kateregakoli drugega maturitetnega predmeta; 

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 oz. zaključnem izpitu   70% točk, 

- splošni uspeh v 3. in 4. letniku  30% točk; 
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kandidati iz točke b) izbrani glede na: 

- splošni uspeh pri poklicni maturi  40% točk, 

- splošni uspeh v 3. in 4. letniku  30% točk, 

- uspeh pri maturitetnem predmetu  30% točk. 

 

 

Vpisna mesta (1. letnik) 

Medijski študiji (UN) Redni Izredni 

Koper 30 - 

 

Vpisna mesta (1. letnik) za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav 

nečlanic Evropske unije) 

Medijski študiji (UN) Redni Izredni 

Koper 3 - 

 
Vpisna mesta (1. letnik) za vzporedni študij in diplomante 

Medijski študiji (UN) Redni Izredni 

Koper - - 

 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE 

Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XI. Nadaljevanje študija po 

merilih za prehode«. 

 

VPIS V 2. IN 3. LETNIK  

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

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

programi. 

 

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

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

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

študijskih programov. 

 

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

-   študent izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program; 

-  senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna komisija UP FHŠ, 

oceni, da se študentu lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS s predhodnega študijskega 

programa, ki se nanašajo na obvezne predmete univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje 

Medijski študiji; 

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

programu. 

 

Prehodi so možni tudi iz vseh sorodnih univerzitetnih študijskih programov, ki se izvajajo v državah 

EU. Pri prehodu se upoštevajo vse obveznosti, ki jih je v predhodnem programu študent opravil in ki 

se mu lahko priznajo. Na podlagi tega pristojna komisija UP FHŠ odloči, v kateri letnik lahko študent 

prehaja.  

 

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih 

študijskih obveznostih na prvem študijskem programu. Študentu se izpiti, ki jih je opravil na predhodni 

stopnji izobraževanja, priznajo na podlagi predložitve učnega načrta predmetov. Sklep o priznavanju 

izpitov na predlog oddelka sprejme Senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo 

senata, tj. pristojna komisija fakultete. 
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Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanje študija v višjem letniku po merilih za prehode se omeji 

s številom razpisanih vpisnih mest za 1. letnik.  

Vpisna mesta za vpis po merilih za prehode 

 

Medijski študiji  (UN) Redni Izredni 

2. letnik, Koper Število vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest za 

1. letnik generacije študentov 

- 

3. letnik, Koper Število vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest za 

1. letnik generacije študentov 

- 

 
 

* * * 

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE MEDKULTURNO JEZIKOVNO 

POSREDOVANJE 

 

Trajanje študija 

Študij traja 3 leta. 

 

Vpisni pogoji 

V univerzitetni študijski program Medkulturno jezikovno posredovanje se lahko vpiše: 

a) kdor je opravil splošno maturo, 

b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega 

predmeta angleški jezik; če je kandidat navedeni predmet že opravil v okviru poklicne mature, pa 

izpit iz maturitetnega predmeta z družboslovnega področja (sociologija ali geografija) ali 

humanističnega področja (slovenski, madžarski ali italijanski jezik kot drugi jezik na narodno 

mešanem območju, tuji jezik – nemški, francoski, italijanski jezik). 

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 oz. zaključnem izpitu   70% točk, 

- splošni uspeh v 3. in 4. letniku     30% točk; 

 

kandidati iz točke b) izbrani glede na: 

- splošni uspeh pri poklicni maturi  40% točk, 

- splošni uspeh v 3. in 4. letniku    30% točk, 

- uspeh pri maturitetnem predmetu  30% točk. 

Vpisna mesta (1. letnik) 

Medkulturno jezikovno posredovanje (UN) Redni Izredni 

Koper 35 - 

 

 

Vpisna mesta (1. letnik) za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav 

nečlanic Evropske unije) 

Medkulturno jezikovno posredovanje (UN) Redni Izredni 

Koper 4 - 
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Vpisna mesta (1. letnik) za vzporedni študij in diplomante 

Medkulturno jezikovno posredovanje (UN) Redni Izredni 

Koper - - 

 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE 

Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XI. Nadaljevanje študija po 

merilih za prehode«. 

VPIS V 2. IN 3. LETNIK  

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

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

programi. 

 

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

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

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

študijskih programov. 

 

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

-   študent izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program; 

-  senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna komisija UP FHŠ, 

oceni, da se študentu lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS s predhodnega študijskega 

programa, ki se nanašajo na obvezne predmete univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje 

Medkulturno jezikovno posredovanje; 

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

programu. 

 

Prehodi so možni tudi iz vseh sorodnih univerzitetnih študijskih programov, ki se izvajajo v državah 

EU. Pri prehodu se upoštevajo vse obveznosti, ki jih je v predhodnem programu študent opravil in ki 

se mu lahko priznajo. Na podlagi tega pristojna komisija UP FHŠ odloči, v kateri letnik lahko študent 

prehaja.  

 

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih 

študijskih obveznostih na prvem študijskem programu. Študentu se izpiti, ki jih je opravil na predhodni 

stopnji izobraževanja, priznajo na podlagi predložitve učnega načrta predmetov. Sklep o priznavanju 

izpitov na predlog oddelka sprejme Senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo 

senata, tj. pristojna komisija fakultete. 

 

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

s številom razpisanih vpisnih mest za 1. letnik.  

 

Vpisna mesta za vpis po merilih za prehode 

Medkulturno jezikovno 

posredovanje  (UN) 

Redni Izredni 

2. letnik, Koper Število vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih 

mest za 1. letnik generacije študentov 

- 

3. letnik, Koper Število vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih 

mest za 1. letnik generacije študentov 

- 

 

* * * 

 



11 

 

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE SLOVENISTIKA 

Trajanje študija 

Študij traja 3 leta. 

 

Vpisni pogoji 

V univerzitetni študijski program Slovenistika se lahko vpiše: 

a) kdor je opravil maturo, 

b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli šolskem 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 oz. zaključnem izpitu   70% točk, 

- splošni uspeh v 3. in 4. letniku  30% točk; 

 

kandidati iz točke b) izbrani glede na: 

- splošni uspeh pri poklicni maturi  40% točk, 

- splošni uspeh v 3. in 4. letniku  30% točk, 

- uspeh pri maturitetnem predmetu  30% točk. 

 

Vpisna mesta (1. letnik) 

Slovenistika (UN) Redni Izredni 

Koper 20 - 

 

Vpisna mesta (1. letnik) za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav 

nečlanic evropske unije) 

Slovenistika (UN) Redni Izredni 

Koper 2 - 

 
Vpisna mesta (1. letnik) za vzporedni študij in diplomante 

Slovenistika (UN) Redni Izredni 

Koper - - 

 

 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE 

Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XI. Nadaljevanje študija po 

merilih za prehode«. 

 

VPIS V 2. IN 3. LETNIK  

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

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

programi. 

 

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

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

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

študijskih programov. 

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

-   študent izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program; 

-  senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna komisija UP FHŠ, 

oceni, da se študentu lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS s predhodnega študijskega 
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programa, ki se nanašajo na obvezne predmete univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje 

Slovenistika; 

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

programu. 

Prehodi so možni tudi iz vseh sorodnih univerzitetnih študijskih programov, ki se izvajajo v državah 

EU. Pri prehodu se upoštevajo vse obveznosti, ki jih je v predhodnem programu študent opravil in ki 

se mu lahko priznajo. Na podlagi tega pristojna komisija UP FHŠ odloči, v kateri letnik lahko študent 

prehaja.  

 

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih 

študijskih obveznostih na prvem študijskem programu. Študentu se izpiti, ki jih je opravil na predhodni 

stopnji izobraževanja, priznajo na podlagi predložitve učnega načrta predmetov. Sklep o priznavanju 

izpitov na predlog oddelka sprejme Senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo 

senata, tj. pristojna komisija fakultete. 

 

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

s številom razpisanih vpisnih mest za 1. letnik.  

 

Vpisna mesta za vpis po merilih za prehode 

Slovenistika  (UN) Redni Izredni 

2. letnik, Koper Število vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest za 

1. letnik generacije študentov 

- 

3. letnik, Koper Število vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest za 

1. letnik generacije študentov 

- 

 

* * * 

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ZGODOVINA 

 

Trajanje študija 

Študij traja 3 leta. 

 

Vpisni pogoji 

V univerzitetni študijski program Zgodovina se lahko vpiše: 

a) kdor je opravil splošno maturo, 

b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega 

predmeta zgodovina; če je kandidat ta predmet že opravil pri poklicni maturi, pa izpit iz enega od 

maturitetnih predmetov: filozofija, geografija ali sociologija;  

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 oz. zaključnem izpitu   70% točk, 

- splošni uspeh v 3. in 4. letniku  30% točk; 

 

kandidati iz točke b) izbrani glede na: 

- splošni uspeh pri poklicni maturi  40% točk, 

- splošni uspeh v 3. in 4. letniku  30% točk, 

- uspeh pri maturitetnem predmetu  30% točk. 
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Vpisna mesta (1. letnik)* 

Zgodovina (UN) Redni Izredni 

Koper 25 - 

 

Vpisna mesta (1. letnik) za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav 

nečlanic Evropske unije) 

Zgodovina (UN) Redni Izredni 

Koper 3 - 

 
Vpisna mesta (1. letnik) za vzporedni študij in diplomante 

Zgodovina (UN) Redni Izredni 

Koper - - 

 

* Študijski program se bo izvajal v primeru, da bo v prvem prijavnem roku sprejetih 5 ali več kandidatov. V 

primeru, da bo v študijski program sprejetih manj kot 5 kandidatov, se drugega prijavnega roka za ta študijski 

program ne razpiše. 

 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE 

Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XI. Nadaljevanje študija po 

merilih za prehode«. 

 

VPIS V 2. IN 3. LETNIK  

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

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

programi. 

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

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

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

študijskih programov. 

 

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

-  študent izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program; 

- senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna komisija UP FHŠ, 

oceni, da se študentu lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS s predhodnega študijskega 

programa, ki se nanašajo na obvezne predmete univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje 

Zgodovina; 

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

programu. 

 

Prehodi so možni tudi iz vseh sorodnih univerzitetnih študijskih programov, ki se izvajajo v državah 

EU. Pri prehodu se upoštevajo vse obveznosti, ki jih je v predhodnem programu študent opravil in ki 

se mu lahko priznajo. Na podlagi tega pristojna komisija UP FHŠ odloči, v kateri letnik lahko študent 

prehaja.  

 

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih 

študijskih obveznostih na prvem študijskem programu. Študentu se izpiti, ki jih je opravil na predhodni 

stopnji izobraževanja, priznajo na podlagi predložitve učnega načrta predmetov. Sklep o priznavanju 

izpitov na predlog oddelka sprejme Senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo 

senata, tj. pristojna komisija fakultete. 

 

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

s številom razpisanih vpisnih mest za 1. letnik.  
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Vpisna mesta za vpis po merilih za prehode 

Zgodovina (UN) Redni Izredni 

2. letnik, Koper Število vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest za 

1. letnik generacije študentov 

- 

3. letnik, Koper Število vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest za 

1. letnik generacije študentov 

- 

 
 

* * *  

UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE 

ANTROPOLOGIJA 

 

Trajanje študija 

Študij traja 3 leta. 

 

Vpisni pogoji 

V univerzitetni dvopredmetni študijski program Antropologija se lahko vpiše: 

a) kdor je opravil maturo, 

b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli šolskem 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 oz. zaključnem izpitu    70% točk, 

- splošni uspeh v 3. in 4. letniku                                                  30% točk; 

 

kandidati iz točke b) izbrani glede na: 

- splošni uspeh pri poklicni maturi  40% točk, 

- splošni uspeh v 3. in 4. letniku  30% točk, 

- uspeh pri maturitetnem predmetu  30% točk. 

Vpisna mesta (1. letnik) 

dvopredmetni Antropologija (UN) Redni Izredni 

Koper 25 - 

 

Vpisna mesta (1. letnik) za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav 

nečlanic Evropske unije)  

dvopredmetni Antropologija (UN) Redni Izredni 

Koper 3 - 

 
Vpisna mesta (1. letnik) za vzporedni študij in diplomante 

dvopredmetni Antropologija (UN) Redni Izredni 

Koper - - 
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NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE 

Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XI. Nadaljevanje študija po 

merilih za prehode«. 

 

VPIS V 2. LETNIK  

 

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

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

programi. 

 

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

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

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

študijskih programov. 

 

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

-  študent izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program; 

- senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna komisija UP FHŠ, 

oceni, da se študentu lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS s predhodnega študijskega 

programa, ki se nanašajo na obvezne predmete univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje; 

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

programu. 

 

Prehodi so možni tudi iz vseh sorodnih univerzitetnih študijskih programov, ki se izvajajo v državah 

EU. Pri prehodu se upoštevajo vse obveznosti, ki jih je v predhodnem programu študent opravil in ki 

se mu lahko priznajo. Na podlagi tega pristojna komisija UP FHŠ odloči, v kateri letnik lahko študent 

prehaja.  

 

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih 

študijskih obveznostih na prvem študijskem programu. Študentu se izpiti, ki jih je opravil na predhodni 

stopnji izobraževanja, priznajo na podlagi predložitve učnega načrta predmetov. Sklep o priznavanju 

izpitov na predlog oddelka sprejme Senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo 

senata, tj. pristojna komisija fakultete. 

 

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

s številom razpisanih vpisnih mest za 1. letnik.  

 

Vpisna mesta za vpis po merilih za prehode 

dvopredmetni 

Antropologija (UN) 

Redni Izredni 

2. letnik, Koper Število vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest za 1. 

letnik generacije študentov 

- 

 

 

* * * 

UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ARHEOLOGIJA 

 

Trajanje študija 

Študij traja 3 leta. 

 

Vpisni pogoji 

V univerzitetni dvopredmetni študijski program Arheologija se lahko vpiše: 

a) kdor je opravil maturo, 
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b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli šolskem 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 oz. zaključnem izpitu    70% točk, 

- splošni uspeh v 3. in 4. letniku                                                  30% točk; 

 

kandidati iz točke b) izbrani glede na: 

- splošni uspeh pri poklicni maturi  40% točk, 

- splošni uspeh v 3. in 4. letniku  30% točk, 

- uspeh pri maturitetnem predmetu  30% točk. 

Vpisna mesta (1. letnik) 

dvopredmetni Arheologija (UN) Redni Izredni 

Koper 25 - 

 

Vpisna mesta (1. letnik) za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav 

nečlanic Evropske unije)  

dvopredmetni Arheologija (UN) Redni Izredni 

Koper 3 - 

 
Vpisna mesta (1. letnik) za vzporedni študij in diplomante 

dvopredmetni Arheologija (UN) Redni Izredni 

 Koper - - 

 

 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE 

Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XI. Nadaljevanje študija po 

merilih za prehode«. 

 

VPIS V 2. LETNIK  

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

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

programi. 

 

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

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

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

študijskih programov. 

 

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

-  študent izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program; 

- senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna komisija UP FHŠ, 

oceni, da se študentu lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS s predhodnega študijskega 

programa, ki se nanašajo na obvezne predmete univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje; 

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

programu. 

 

Prehodi so možni tudi iz vseh sorodnih univerzitetnih študijskih programov, ki se izvajajo v državah 

EU. Pri prehodu se upoštevajo vse obveznosti, ki jih je v predhodnem programu študent opravil in ki 
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se mu lahko priznajo. Na podlagi tega pristojna komisija UP FHŠ odloči, v kateri letnik lahko študent 

prehaja.  

 

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih 

študijskih obveznostih na prvem študijskem programu. Študentu se izpiti, ki jih je opravil na predhodni 

stopnji izobraževanja, priznajo na podlagi predložitve učnega načrta predmetov. Sklep o priznavanju 

izpitov na predlog oddelka sprejme Senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo 

senata, tj. pristojna komisija fakultete. 

 

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

s številom razpisanih vpisnih mest za 1. letnik.  

 

Vpisna mesta za vpis po merilih za prehode 

 

dvopredmetni 

Arheologija (UN) 

Redni Izredni 

2. letnik, Koper Število vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest za 1. 

letnik generacije študentov 

- 

 

 

* * * 

UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE GEOGRAFIJA 

 

Trajanje študija 

Študij traja 3 leta. 

 

Vpisni pogoji 

V univerzitetni dvopredmetni študijski program Geografija se lahko vpiše: 

a) kdor je opravil maturo, 

b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli šolskem 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 oz. zaključnem izpitu    70% točk, 

- splošni uspeh v 3. in 4. letniku                                                  30% točk; 

 

kandidati iz točke b) izbrani glede na: 

- splošni uspeh pri poklicni maturi  40% točk, 

- splošni uspeh v 3. in 4. letniku  30% točk, 

- uspeh pri maturitetnem predmetu  30% točk. 
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Vpisna mesta (1. letnik) 

dvopredmetni Geografija (UN) Redni Izredni 

Koper 25 - 

 

Vpisna mesta (1. letnik) za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav 

nečlanic Evropske unije)  

dvopredmetni Geografija (UN) Redni Izredni 

Koper 3 - 

 
Vpisna mesta (1. letnik) za vzporedni študij in diplomante 

dvopredmetni Geografija (UN) Redni Izredni 

Koper - - 

 

 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE 

Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XI. Nadaljevanje študija po 

merilih za prehode«. 

 

VPIS V 2. IN 3. LETNIK  

 

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

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

programi. 

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

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

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

študijskih programov. 

 

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

-  študent izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program; 

- senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna komisija UP FHŠ, 

oceni, da se študentu lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS s predhodnega študijskega 

programa, ki se nanašajo na obvezne predmete univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje; 

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

programu. 

 

Prehodi so možni tudi iz vseh sorodnih univerzitetnih študijskih programov, ki se izvajajo v državah 

EU. Pri prehodu se upoštevajo vse obveznosti, ki jih je v predhodnem programu študent opravil in ki 

se mu lahko priznajo. Na podlagi tega pristojna komisija UP FHŠ odloči, v kateri letnik lahko študent 

prehaja.  

 

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih 

študijskih obveznostih na prvem študijskem programu. Študentu se izpiti, ki jih je opravil na predhodni 

stopnji izobraževanja, priznajo na podlagi predložitve učnega načrta predmetov. Sklep o priznavanju 

izpitov na predlog oddelka sprejme Senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo 

senata, tj. pristojna komisija fakultete. 

 

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

s številom razpisanih vpisnih mest za 1. letnik.  
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Vpisna mesta za vpis po merilih za prehode 

dvopredmetni 

Geografija (UN) 

Redni Izredni 

2. letnik, Koper Število vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest za 

1. letnik generacije študentov 

- 

3. letnik, Koper Število vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest za 

1. letnik generacije študentov 

- 

 

 

* * *  

UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ZGODOVINA 

 

Trajanje študija 

Študij traja 3 leta. 

 

Vpisni pogoji 

V univerzitetni dvopredmetni študijski program Zgodovina se lahko vpiše: 

a) kdor je opravil maturo, 

b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli šolskem 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 oz. zaključnem izpitu    70% točk, 

- splošni uspeh v 3. in 4. letniku                                                  30% točk; 

 

kandidati iz točke b) izbrani glede na: 

- splošni uspeh pri poklicni maturi  40% točk, 

- splošni uspeh v 3. in 4. letniku  30% točk, 

- uspeh pri maturitetnem predmetu  30% točk. 

Vpisna mesta (1. letnik) 

dvopredmetni Zgodovina (UN) Redni Izredni 

Koper 25 - 

 

Vpisna mesta (1. letnik) za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav 

nečlanic Evropske unije)  

dvopredmetni Zgodovina (UN) Redni Izredni 

Koper 3 - 

 
Vpisna mesta (1. letnik) za vzporedni študij in diplomante 

dvopredmetni Zgodovina (UN) Redni Izredni 

Koper - - 

 

 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE 

Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XI. Nadaljevanje študija po 

merilih za prehode«. 
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VPIS V 2. IN 3. LETNIK  

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

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

programi. 

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

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

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

študijskih programov. 

 

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

-  študent izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program; 

-  senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna komisija UP FHŠ, 

oceni, da se študentu lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS s predhodnega študijskega 

programa, ki se nanašajo na obvezne predmete univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje 

Zgodovina; 

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

programu. 

 

Prehodi so možni tudi iz vseh sorodnih univerzitetnih študijskih programov, ki se izvajajo v državah 

EU. Pri prehodu se upoštevajo vse obveznosti, ki jih je v predhodnem programu študent opravil in ki 

se mu lahko priznajo. Na podlagi tega pristojna komisija UP FHŠ odloči, v kateri letnik lahko študent 

prehaja.  

 

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih 

študijskih obveznostih na prvem študijskem programu. Študentu se izpiti, ki jih je opravil na predhodni 

stopnji izobraževanja, priznajo na podlagi predložitve učnega načrta predmetov. Sklep o priznavanju 

izpitov na predlog oddelka sprejme Senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo 

senata, tj. pristojna komisija fakultete. 

 

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

s številom razpisanih vpisnih mest za 1. letnik.  

 

Vpisna mesta za vpis po merilih za prehode 

dvopredmetni 

Zgodovina (UN) 

Redni Izredni 

2. letnik, Koper Število vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest za 
1. letnik generacije študentov 

- 

3. letnik, Koper Število vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest za 
1. letnik generacije študentov 

- 

 

 
 

*  *  *  *  *  * 
 

 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT  
 
Cankarjeva 5, 6000 Koper 

Tel.: (05) 610 20 03, 610 20 20, 610 20 26, 610 20 27 

Faks: (05) 610 20 15 

E-pošta: referat@fm.upr.si  

 

SPLETNA STRAN: www.fm.upr.si    

mailto:referat@fm.upr.si
http://www.fm.upr.si/
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Informativna mesta:  

- Koper: UP FM, Cankarjeva 5, Koper 

- Celje: UP FM – študijsko središče Celje, Ljubljanska cesta 5/a, 3000 Celje, tel. 03 490 03 32 

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

 

 

Fakulteta za management (UP FM) v študijskem letu 2015/2016 razpisuje dva študijska programa 

prve stopnje: univerzitetni študijski program Management in visokošolski strokovni študijski program 

Management. 

 

Univerzitetni študijski program Management se bo izvajal v slovenskem (redni študij) in 

angleškem jeziku (izredni študij). 

 

 

Informativni dnevi bodo organizirani:  

Kraj  Lokacija Februar/Marec  Junij September 

Koper sedež fakultete, 

Cankarjeva 5 

Petek, 13. 2. 2015, ob 

10. in 15. uri 

Sobota, 14. 2. 2015, 

ob 10. uri 

Torek, 16. 6. 2015, ob 

17. uri 

Torek, 25. 8. 

2015, ob 17. uri 

Škofja 

Loka 

 

Bivša vojašnica, 

Partizanska 1 

Petek, 13. 2. 2015, ob 

10. in 15. uri 

Sobota, 14. 2. 2015, 

ob 10. uri 

Sreda, 17. 6. 2015, 

ob 17. uri 

Sreda, 26. 8. 

2015, ob 17. uri 

Celje 

 

UP FM - študijsko 

središče Celje, 

Ljubljanska c. 5a 

Petek, 13. 2. 2015, ob 

10. in 15. uri 

Sobota, 14. 2. 2015, 

ob 10. uri 

Četrtek, 18. 6. 2015, 

ob 17. uri 

Četrtek, 27. 8. 

2015, ob 17. uri 

 

* * * 

 

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE MANAGEMENT  

 

Trajanje študija  

Študijski program traja tri leta. 

 

Vpisni pogoji 

V univerzitetni študijski program prve stopnje Management se lahko vpiše, kdor je opravil:  

a) maturo, 

b) poklicno maturo in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, 

ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, 

c) pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program. 

 

 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo: 

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

- splošni uspeh pri maturi: 60% točk oz. poklicni maturi: 40% in maturitetnem predmetu 20%, 

- splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole: 40% točk. 

 

Kandidati iz točke c) izbrani glede na: 

- splošni uspeh pri zaključnem izpitu: 60% točk, 

- splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole: 40% točk. 
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Vpisna mesta (1. letnik) 

 Management (UN)  Redni  Izredni 

izvedba v slovenskem jeziku, Koper 40 - 

izvedba v angleškem jeziku, Koper - 30 

 

 

Vpisna mesta (1. letnik) za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav 

nečlanic EU)  

 Management (UN) Redni Izredni 

izvedba v slovenskem jeziku, Koper 4 - 

izvedba v angleškem jeziku, Koper - 15 

 

 

ŠTUDIJSKI PROGRAM SE BO KOT IZREDNI ŠTUDIJ (ANGLEŠKA IZVEDBA) IZVAJAL, ČE BO VANJ VPISANIH VSAJ 

20 ŠTUDENTOV. 

 

 

Vpisna mesta (1. letnik) za vzporedni študij in diplomante 

 Management (UN) Redni 

 Koper - 

 

 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE  

Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XI. Nadaljevanje študija po 

merilih za prehode«. 

 

VPIS V 2. IN 3. LETNIK  

Za prehode med študijskimi programi se šteje prenehanje študija na študijskem programu, v katerega 

se je študent vpisal in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Pri prehodih med 

programi se upoštevajo doseženo število ECTS ter usklajenost in sorodnost predmetnikov študijskih 

programov. 

 

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

- študent izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program, 

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

predhodnega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete univerzitetnega 

študijskega programa 1. stopnje Management, 

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

programu. 

 

Prehodi so mogoči iz vseh sorodnih visokošolskih strokovnih študijskih programov, ki se izvajajo v 

državah EU. Pri prehodu se upoštevajo vse obveznosti, ki jih je v predhodnem programu študent 

opravil in ki se mu lahko priznajo. Na podlagi tega pristojna komisija UP FM odloči, v kateri letnik lahko 

študent prehaja. 

 

Prehod iz višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994 

Po merilih za prehode se lahko v 3. letnik vpišejo diplomanti višješolskih programov, sprejetih pred 

letom 1994, ki so končali izobraževanje po študijskih programih s področja ekonomskih, poslovnih in 

upravnih ved  in so pridobili primerljive kompetence ter se jim lahko po kriterijih za priznavanje prizna 

vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne 

predmete drugega študijskega programa in ki izpolnjujejo pogoje za vpis v ta študijski program. 

Pristojna komisija lahko, glede na predhodno opravljene vsebine, določi manjkajoče obveznosti, ki jih 

morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu. 
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Prehod iz višješolskih strokovnih programov po Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju 

Po merilih za prehode se lahko v 2. letnik vpišejo diplomanti višješolskih strokovnih programov s 

področja ekonomskih, poslovnih in upravnih ved, ki ob zaključku zagotavljajo pridobitev primerljivih 

kompetenc ter se jim lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica študijskih obveznosti 

(ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega 

programa in ki izpolnjujejo pogoje za vpis v ta študijski program. Pristojna komisija lahko, glede na 

predhodno opravljene vsebine, določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo še dodatno opraviti, če 

želijo diplomirati v novem programu. 

 

V primeru omejitve vpisa se pri izboru kandidatov uporabljajo merila o omejitvi vpisa. Študentu se 

izpiti, ki jih je opravil na predhodni stopnji izobraževanja, priznajo na podlagi predložitve učnega načrta 

predmetov. Sklep o priznavanju izpitov na predlog službe sprejme Senat UP FM ali s strani senata 

pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna komisija fakultete. 

 

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

s številom razpisanih vpisnih mest za 1. letnik. 

 

 

Vpisna mesta za vpis po merilih za prehode 

Management (UN) Redni 

2. letnik, Koper Število razpisanih vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih 

mest za 1. letnik generacije študentov 3. letnik, Koper  

 

 

Študijski program je objavljen na spletni strani http://www.fm-kp.si/si/management_un_1_stopnja.html. 

 

 

* * * 

 

 

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE MANAGEMENT  

 

Trajanje študija  

Študijski program traja tri leta. 

 

Vpisni pogoji 

V visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Management se lahko vpiše, kdor je opravil:  

a) maturo, 

b) poklicno maturo, 

c) pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program. 

 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa 

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

- splošni uspeh pri maturi ali poklicni maturi: 60% točk, 

- splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole: 40% točk. 

 

Kandidati iz točke c) izbrani glede na: 

- splošni uspeh pri zaključnem izpitu: 60% točk, 

- splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole: 40% točk. 

 

Vpisna mesta (1. letnik) 

 Management (VS)  Redni 

 Koper 100 

 Celje  70 

http://www.fm-kp.si/si/management_un_1_stopnja.html
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 Škofja Loka  50 

 

 

Vpisna mesta (1. letnik) za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav 

nečlanic EU) 

 Management (VS) Redni 

 Koper 10 

 Celje  7 

 Škofja Loka  5 

 

 

Vpisna mesta (1. letnik) za vzporedni študij in diplomante 

 Management (VS) Redni 

 Koper - 

 Celje  - 

 Škofja Loka  - 

 

 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE 

Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XI. Nadaljevanje študija po 

merilih za prehode«. 

VPIS V 2. IN 3. LETNIK 

Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študija na študijskem programu, v katerega 

se je študent vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Pri prehodih med 

programi se upoštevajo doseženo število ECTS ter usklajenost in sorodnost predmetnikov študijskih 

programov. 

 

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

- študent izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program,  

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

predhodnega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete visokošolskega 

strokovnega študijskega programa 1. stopnje Management; 

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

programu. 

 

Prehodi so mogoči iz vseh sorodnih visokošolskih strokovnih študijskih programov, ki se izvajajo v 

državah EU. Pri prehodu se upoštevajo vse obveznosti, ki jih je v predhodnem programu študent 

opravil in ki se mu lahko priznajo. Na podlagi tega pristojna komisija UP FM odloči, v kateri letnik lahko 

študent prehaja. 

 

Prehod iz višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994 

Po merilih za prehode se lahko v 3. letnik vpišejo diplomanti višješolskih programov, sprejetih pred 

letom 1994, ki so končali izobraževanje po študijskih programih s področja ekonomskih, poslovnih in 

upravnih ved  in so pridobili primerljive kompetence ter se jim lahko po kriterijih za priznavanje prizna 

vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne 

predmete drugega študijskega programa  in ki izpolnjujejo pogoje za vpis v ta študijski program. 

Pristojna komisija lahko, glede na predhodno opravljene vsebine, določi manjkajoče obveznosti, ki jih 

morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu. 

 

Prehod iz višješolskih strokovnih programov po Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju 

Po merilih za prehode se lahko v 2. letnik vpišejo diplomanti višješolskih strokovnih programov s 

področja ekonomskih, poslovnih in upravnih ved, ki ob zaključku zagotavljajo pridobitev primerljivih 

kompetenc ter se jim lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica študijskih obveznosti 
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(ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega 

programa in ki izpolnjujejo pogoje za vpis v ta študijski program. Pristojna komisija lahko, glede na 

predhodno opravljene vsebine, določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo še dodatno opraviti, če 

želijo diplomirati v novem programu. 
 

V primeru omejitve vpisa se pri izboru kandidatov uporabljajo merila o omejitvi vpisa. Študentu se 

izpiti, ki jih je opravil na predhodni stopnji izobraževanja, priznajo na podlagi predložitve učnega načrta 

predmetov. Sklep o priznavanju izpitov na predlog službe sprejme Senat UP FM ali s strani senata 

pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna komisija fakultete. 

 

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

s številom razpisanih vpisnih mest za 1. letnik. 

 

Vpisna mesta za vpis po merilih za prehode 

Management (VS) Redni 

2. letnik, Koper Število razpisanih vpisnih mest je omejeno s številom 

vpisnih mest za 1. letnik generacije študentov 3. letnik, Koper 

2. letnik, Celje 

3. letnik, Celje 

2. letnik, Škofja Loka 

3. letnik, Škofja Loka 

 

 

 

Študijski program je objavljen na spletni strani http://www.fm-kp.si/si/management_vs_1_stopnja.html. 

 

 
*  *  *  *  *  * 

 

 

FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN 

INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE  
  

Glagoljaška 8, 6000 Koper 

Tel.: (05) 611-75-75 

Fax.: (05) 611-75-71 

E-pošta: referat@famnit.upr.si 

 

SPLETNA STRAN: www.famnit.upr.si 

 

Informativno mesto: Glagoljaška 8 

 

Kontakti za študijski program Aplikativna kineziologija: 

Tel.: (05) 662-52-98 

E-pošta: a.kineziologija@famnit.upr.si 

 

 

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) v študijskem letu 

2015/2016 razpisuje univerzitetne študijske programe prve stopnje: Aplikativna kineziologija, 

Biodiverziteta, Bioinformatika, Biopsihologija, Matematika, Matematika v ekonomiji in financah, 

Računalništvo in informatika ter Sredozemsko kmetijstvo.  

 

http://www.fm-kp.si/si/management_vs_1_stopnja.html
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Študijski program Matematika se bo izvajal v slovenskem in angleškem jeziku (v študijskem 

letu 2015/2016 se bosta v angleškem jeziku izvajala 1. in 2. letnik). 

 

 

* * * 

 

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE APLIKATIVNA KINEZIOLOGIJA 

 

Trajanje študija 

Študij traja 3 leta. 

 

Vpisni pogoji 

V univerzitetni študijski program Aplikativna kineziologija 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: matematika, biologija, kemija ali fizika; če je kandidat enega od navedenih 

predmetov že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli maturitetnega predmeta; izbrani 

predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, 

c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program. 

 

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  70% točk, 

- splošni uspeh v 3. in 4. letniku   30% točk, 

 

kandidati iz točke b) izbrani glede na: 

-  splošni uspeh pri poklicni maturi      40% točk, 

-  splošni uspeh v 3. in 4. letniku      30% točk, 

-  uspeh pri maturitetnem predmetu      30% točk. 

 

Vpisna mesta (1. letnik) 

Aplikativna kineziologija (UN) Redni Izredni 

Koper 45 - 

 

Vpisna mesta (1. letnik) za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav 

nečlanic Evropske unije) 

Aplikativna kineziologija (UN) Redni Izredni 

Koper 5 - 

 

Vpisna mesta (1. letnik) za vzporedni študij in diplomante 

Aplikativna kineziologija (UN) Redni Izredni 

Koper - - 

 

 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE 

Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XI. Nadaljevanje študija po 

merilih za prehode«. 

 

VPIS V 2. IN 3. LETNIK  

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

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

 

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

študijskem programu, iz katerega študent prehaja, in nadaljevanje študija na drugem študijskem 
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programu, v katerega študent prehaja. Pri prehodu se upošteva primerljivost študijskih programov in 

opravljene študijske obveznosti študenta v prvem študijskem programu. 

 

V 2. letnik dodiplomskega študijskega programa Aplikativna kineziologija se po merilih za prehode 

vpiše študent sorodnega dodiplomskega študijskega programa 1. stopnje, če so izpolnjeni naslednji 

pogoji: 

- študent izpolnjuje pogoje za vpis v 2. letnik dodiplomskega študijskega programa Aplikativna 

kineziologija, 

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

kompetenc kot dodiplomski študijski program Aplikativna kineziologija in 

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

predmetnik študijskega programa v vsaj 50% kreditnih točk po ECTS, opravljene obveznosti študenta). 

 

V 3. letnik dodiplomskega študijskega programa Aplikativna kineziologija se po merilih za prehode 

vpiše študent sorodnega dodiplomskega študijskega programa 1. stopnje, če so izpolnjeni naslednji 

pogoji: 

- študent izpolnjuje pogoje za vpis v 3. letnik dodiplomskega študijskega programa Aplikativna 

kineziologija, 

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

kompetenc kot dodiplomski študijski program Aplikativna kineziologija in 

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

predmetnik študijskega programa v vsaj 50% kreditnih točk po ECTS, opravljene obveznosti študenta). 

 

Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija UP FAMNIT. 

 

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

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

nadaljevanja študija na dodiplomskem študijskem programu Aplikativna kineziologija. 

V primeru omejitve vpisa so kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih študijskih 

obveznosti v študijskem programu, iz katerega kandidat prehaja. 

 

Vpisna mesta za vpis po merilih za prehode 

Aplikativna kineziologija (UN) Redni Izredni 

2. letnik, Koper Število razpisanih vpisnih mest je omejeno s številom 
vpisnih mest za 1. letnik generacije študentov 

- 

3. letnik, Koper - 

 

 

* * * 

 

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE BIODIVERZITETA 
 

Trajanje študija 

Študij traja 3 leta. 

 

Vpisni pogoji  

V univerzitetni študijski program Biodiverziteta 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.  
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Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na splošni uspeh pri splošni 

maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu (70 % točk) in uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole 

(30 % točk). 

 

Vpisna mesta (1. letnik) 

 
 
 

 
Vpisna mesta (1. letnik) za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav 

nečlanic Evropske unije) 

Biodiverziteta  (UN) Redni Izredni 

Koper 2 - 

 

 
Vpisna mesta (1. letnik) za vzporedni študij in diplomante  

Biodiverziteta  (UN) Redni Izredni 

Koper - - 

 

 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE 

Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XI. Nadaljevanje študija po 

merilih za prehode«. 

 

VPIS V 2. IN  3. LETNIK 

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

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

 

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

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

programu, v katerega študent prehaja. Pri prehodu se upošteva primerljivost študijskih programov in 

opravljene študijske obveznosti študenta v prvem študijskem programu. 

 

V 2. oziroma 3. letnik univerzitetnega študijskega programa Biodiverziteta se po merilih za prehode 

lahko vpiše študent sorodnega študijskega programa 1. stopnje in dosedanjega dodiplomskega 

študijskega programa (študijski programi, sprejeti pred 11.6.2004), če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

- študent izpolnjuje pogoje za vpis v univerzitetni študijski program Biodiverziteta, 

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

kompetenc kot univerzitetni študijski program Biodiverziteta in 

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

predmetnik študijskega programa, opravljene obveznosti študenta). 

 

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

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

Merili za prehode med študijskimi programi. 

 

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

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

nadaljevanja študija v univerzitetnem študijskem programu Biodiverziteta. 

 

V primeru omejitve vpisa so kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih študijskih 

obveznosti v študijskem programu, iz katerega kandidat prehaja. 

 

Vpisna mesta za vpis po merilih za prehode 

Biodiverziteta (UN) Redni Izredni 

Koper 35 - 
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Biodiverziteta (UN) Redni Izredni 

2. letnik, Koper Število razpisanih vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih 
mest za 1. letnik generacije študentov 

- 

3. letnik, Koper - 

 

 

* * * 

 

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE BIOINFORMATIKA 

 

Trajanje študija 

Študij traja 3 leta. 

 

Vpisni pogoji 

V univerzitetni študijski program Bioinformatika 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 izbrani glede na splošni uspeh pri splošni 

maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu (70% točk) in uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole 

(30% točk). 

 

Vpisna mesta (1. letnik) 

Bioinformatika (UN) Redni Izredni 

Koper 25 - 

 

Vpisna mesta (1. letnik) za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav 

nečlanic Evropske unije) 

Bioinformatika  (UN) Redni Izredni 

Koper 2 - 

 

Vpisna mesta (1. letnik) za vzporedni študij in diplomante  

Bioinformatika (UN) Redni Izredni 

Koper - - 

 

 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE 

Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XI. Nadaljevanje študija po 

merilih za prehode«. 

 

VPIS V 2. IN 3. LETNIK  

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

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

 

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

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

programu, v katerega študent prehaja. Pri prehodu se upošteva primerljivost študijskih programov in 

opravljene študijske obveznosti študenta v prvem študijskem programu. 

 

V 2. oziroma 3. letnik univerzitetnega študijskega programa Bioinformatika se po merilih za prehode 

lahko vpiše študent sorodnega študijskega programa 1. stopnje in dosedanjega dodiplomskega 

študijskega programa (študijski programi, sprejeti pred 11.6.2004), če so izpolnjeni naslednji pogoji: 
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- študent izpolnjuje pogoje za vpis v univerzitetni študijski program Bioinformatika, 

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

kompetenc kot univerzitetni študijski program Bioinformatika in 

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

predmetnik študijskega programa, opravljene obveznosti študenta). 

 

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

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

Merili za prehode med študijskimi programi. 

 

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

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

nadaljevanja študija v univerzitetnem študijskem programu Bioinformatika. 

 

V primeru omejitve vpisa so kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih študijskih 

obveznosti v študijskem programu, iz katerega kandidat prehaja. 

 

Vpisna mesta za vpis po merilih za prehode 

Bioinformatika (UN) Redni Izredni 

2. letnik, Koper Število razpisanih vpisnih mest je omejeno s številom 
vpisnih mest za 1. letnik generacije študentov 

- 

3. letnik, Koper - 

 

* * * 

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE BIOPSIHOLOGIJA 

 

Trajanje študija 

Študij traja 3 leta. 

 

Vpisni pogoji 

V univerzitetni študijski program Biopsihologija 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: 

a) splošni uspeh pri poklicni maturi      40% točk, 

b) splošni uspeh v 3. in 4. letniku      40% točk, 

c) uspeh pri dodatnem maturitetnem predmetu                 20% točk. 
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Vpisna mesta (1. letnik) 

Biopsihologija (UN) Redni Izredni 

Koper 40 - 

 

 

Vpisna mesta (1. letnik) za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav 

nečlanic Evropske unije) 

Biopsihologija (UN) Redni Izredni 

Koper 4 - 

 

 

Vpisna mesta (1. letnik) za vzporedni študij in diplomante  

Biopsihologija (UN) Redni Izredni 

Koper - - 

 

 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE 

Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XI. Nadaljevanje študija po 

merilih za prehode«. 

 

VPIS V 2. IN 3. LETNIK  

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

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

 

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

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

programu, v katerega študent prehaja. Pri prehodu se upošteva primerljivost študijskih programov in 

opravljene študijske obveznosti študenta v prvem študijskem programu. 

V 2. oziroma 3. letnik univerzitetnega študijskega programa Biopsihologija se po merilih za prehode 

lahko vpiše študent sorodnega študijskega programa 1. stopnje in dosedanjega dodiplomskega 

študijskega programa (študijski programi, sprejeti pred 11.6.2004), če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

- študent izpolnjuje pogoje za vpis v univerzitetni študijski program Biopsihologija, 

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

kompetenc kot univerzitetni študijski program Biopsihologija in 

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

predmetnik študijskega programa, opravljene obveznosti študenta). 

 

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

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

Merili za prehode med študijskimi programi. 

 

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

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

nadaljevanja študija v univerzitetnem študijskem programu Biopsihologija. 

 

V primeru omejitve vpisa so kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih študijskih 

obveznosti v študijskem programu, iz katerega kandidat prehaja. 

 

Vpisna mesta za vpis po merilih za prehode 
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Biopsihologija (UN Redni Izredni 

2. letnik, Koper Število razpisanih vpisnih mest je omejeno s številom 
vpisnih mest za 1. letnik generacije študentov 

- 

3. letnik, Koper - 

 

 

* * * 

 

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE MATEMATIKA 

 

Trajanje študija 

Študij traja 3 leta. 

 

Vpisni pogoji 

V univerzitetni študijski program Matematika se lahko vpiše: 

a) kdor je opravil splošno maturo, 

b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega 

predmeta matematika; če je matematiko že opravil pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli 

maturitetnega predmeta; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni 

maturi, 

c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program. 

 

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   20% točk, 

- uspeh pri matematiki v 3. in 4. letniku   20% točk; 

 

kandidati iz točke b) izbrani glede na: 

- splošni uspeh pri poklicni maturi   30% točk, 

- splošni uspeh v 3. in 4. letniku   30% točk, 

- uspeh pri maturitetnem predmetu   20% točk, 

- uspeh pri matematiki v 3. in 4. letniku   20% točk. 
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Vpisna mesta (1. letnik) 

 Redni Izredni 

Matematika  (UN) – izvedba v 

slovenskem jeziku, Koper 
40 - 

Matematika (UN) – izvedba v 

angleškem jeziku, Koper 
25 - 

 

Vpisna mesta (1. letnik) za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav 

nečlanic Evropske unije) 

 Redni Izredni 

Matematika  (UN) – izvedba v 

slovenskem jeziku, Koper 
5 - 

Matematika (UN) – izvedba v 

angleškem jeziku, Koper 
25 - 

 

Vpisna mesta (1. letnik) za vzporedni študij in diplomante  

 Redni Izredni 

Matematika  (UN) – izvedba v 

slovenskem jeziku, Koper 
- - 

Matematika (UN) – izvedba v 

angleškem jeziku, Koper 
- - 

 

 
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE 

Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XI. Nadaljevanje študija po 

merilih za prehode«. 

 

VPIS V 2. IN 3. LETNIK 

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

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

 

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

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

programu, v katerega študent prehaja. Pri prehodu se upošteva primerljivost študijskih programov in 

opravljene študijske obveznosti študenta v prvem študijskem programu. 

 

V 2. oziroma 3. letnik univerzitetnega študijskega programa Matematika se po merilih za prehode 

lahko vpiše študent sorodnega študijskega programa 1. stopnje in dosedanjega dodiplomskega 

študijskega programa (študijski programi, sprejeti pred 11.6.2004), če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

- študent izpolnjuje pogoje za vpis v univerzitetni študijski program Matematika, 

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

kompetenc kot univerzitetni študijski program Matematika in 

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

predmetnik študijskega programa, opravljene obveznosti študenta). 

 

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

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

Merili za prehode med študijskimi programi. 

 

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

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

nadaljevanja študija v univerzitetnem študijskem programu Matematika. 
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V primeru omejitve vpisa so kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih študijskih 

obveznosti v študijskem programu, iz katerega kandidat prehaja. 

 

Vpisna mesta za vpis po merilih za prehode 

 Redni Izredni 

Matematika (UN) – izvedba v slovenskem jeziku 

2. letnik, Koper Število razpisanih vpisnih mest je omejeno s številom 

vpisnih mest za 1. letnik generacije študentov 

- 

3. letnik, Koper - 

Matematika (UN) – izvedba v angleškem jeziku 

2. letnik, Koper 
Število razpisanih vpisnih mest je omejeno s številom 

vpisnih mest za 1. letnik generacije študentov 

- 

 

 

* * * 

 

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE MATEMATIKA V EKONOMIJI IN 

FINANCAH 

 

Trajanje študija 

Študij traja 3 leta. 

 

Vpisni pogoji 

V univerzitetni študijski program Matematika v ekonomiji in financah se lahko vpiše: 

a) kdor je opravil splošno maturo, 

b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega 

predmeta matematika; če je matematiko že opravil pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli 

maturitetnega predmeta; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri 

poklicni maturi, 

c)  kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program. 

 

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   20% točk, 

- uspeh pri matematiki v 3. in 4. letniku   20% točk; 

 

kandidati iz točke b) izbrani glede na: 

- splošni uspeh pri poklicni maturi   30% točk, 

- splošni uspeh v 3. in 4. letniku   30% točk, 

- uspeh pri maturitetnem predmetu   20% točk, 

- uspeh pri matematiki v 3. in 4. letniku   20% točk. 

 
 
Vpisna mesta (1. letnik) 

Matematika v ekonomiji in financah (UN) Redni Izredni 

Koper 30 - 

 

Vpisna mesta (1. letnik) za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav 

nečlanic Evropske unije) 

Matematika v ekonomiji in financah (UN) Redni Izredni 

Koper 2 - 
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Vpisna mesta (1. letnik) za vzporedni študij in diplomante  

Matematika v ekonomiji in financah (UN) Redni Izredni 

Koper - - 

 

 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE  

Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XI. Nadaljevanje študija po 

merilih za prehode«. 

 

VPIS V 2. IN 3. LETNIK 

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

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

 

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

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

programu, v katerega študent prehaja. Pri prehodu se upošteva primerljivost študijskih programov in 

opravljene študijske obveznosti študenta v prvem študijskem programu. 

 

V 2. oziroma 3. letnik univerzitetnega študijskega programa Matematika v ekonomiji in financah se po 

merilih za prehode lahko vpiše študent sorodnega študijskega programa 1. stopnje in dosedanjega 

dodiplomskega študijskega programa (študijski programi, sprejeti pred 11.6.2004), če so izpolnjeni 

naslednji pogoji: 

- študent izpolnjuje pogoje za vpis v univerzitetni študijski program Matematika v ekonomiji in financah, 

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

kompetenc kot univerzitetni študijski program Matematika v ekonomiji in financah in 

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

predmetnik študijskega programa, opravljene obveznosti študenta). 

 

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

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

Merili za prehode med študijskimi programi. 

 

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

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

nadaljevanja študija v univerzitetnem študijskem programu Matematika v ekonomiji in financah. 

 

V primeru omejitve vpisa so kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih študijskih 

obveznosti v študijskem programu, iz katerega kandidat prehaja.  

 

Vpisna mesta za vpis po merilih za prehode 

Matematika v ekonomiji in financah (UN) Redni Izredni 

2. letnik, Koper Število razpisanih vpisnih mest je omejeno s 
številom vpisnih mest za 1. letnik generacije 
študentov 

- 

3. letnik, Koper - 
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* * * 

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE RAČUNALNIŠTVO IN 

INFORMATIKA 

 

Trajanje študija 

Študij traja 3 leta. 

 

Vpisni pogoji 

V univerzitetni študijski program Računalništvo in informatika se lahko vpiše: 

a) kdor je opravil splošno maturo, 

b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega 

predmeta matematika ali računalništvo; če je navedeni predmet že opravil pri poklicni maturi, pa 

izpit iz kateregakoli maturitetnega predmeta; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat 

že opravil pri poklicni maturi, 

c) kdor je pred 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. 

 

Vpisna mesta (1. letnik) 

Računalništvo in informatika (UN) Redni Izredni 

Koper 45 - 

 

Vpisna mesta (1. letnik) za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav 

nečlanic Evropske unije) 

Računalništvo in informatika  (UN) Redni Izredni 

Koper 5 - 

 

Vpisna mesta za vzporedni študij in diplomante  

Računalništvo in informatika (UN) Redni Izredni 

Koper - - 

 

 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE 

Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XI. Nadaljevanje študija po 

merilih za prehode«. 

 

VPIS V 2. IN 3. LETNIK  

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

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

 

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

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

programu, v katerega študent prehaja. Pri prehodu se upošteva primerljivost študijskih programov in 

opravljene študijske obveznosti študenta v prvem študijskem programu. 

 



37 

 

V 2. oziroma 3. letnik univerzitetnega študijskega programa Računalništvo in informatika se po merilih 

za prehode lahko vpiše študent sorodnega študijskega programa 1. stopnje in dosedanjega 

dodiplomskega študijskega programa (študijski programi, sprejeti pred 11.6.2004), če so izpolnjeni 

naslednji pogoji: 

- študent izpolnjuje pogoje za vpis v univerzitetni študijski program Računalništvo in informatika, 

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

kompetenc kot univerzitetni študijski program Računalništvo in informatika in 

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

predmetnik študijskega programa, opravljene obveznosti študenta). 

 

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

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

Merili za prehode med študijskimi programi. 

 

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

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

nadaljevanja študija v univerzitetnem študijskem programu Računalništvo in informatika. 

 

V primeru omejitve vpisa so kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih študijskih 

obveznosti v študijskem programu, iz katerega kandidat prehaja.  

 

Vpisna mesta za vpis po merilih za prehode 

Računalništvo in informatika (UN) Redni Izredni 

2. letnik, Koper Število razpisanih vpisnih mest je omejeno s številom 
vpisnih mest za 1. letnik generacije študentov 

- 

3. letnik, Koper - 

 

 

* * * 

 

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE SREDOZEMSKO KMETIJSTVO 

 

Trajanje študija 

Študij traja 3 leta. 

 

Vpisni pogoji 

V univerzitetni študijski program Sredozemsko kmetijstvo 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), b) in c) izbrani glede na: 

- splošni uspeh pri splošni maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu 70% točk, 

- splošni uspeh v 3. in 4. letniku    30% točk. 
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Vpisna mesta (1. letnik) 

Sredozemsko kmetijstvo (UN) Redni Izredni 

Koper 25 - 

 

Vpisna mesta (1. letnik) za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav 

nečlanic Evropske unije) 

Sredozemsko kmetijstvo (UN) Redni Izredni 

Koper 2 - 

 

Vpisna mesta (1. letnik) za vzporedni študij in diplomante  

Sredozemsko kmetijstvo (UN) Redni Izredni 

Koper - - 

 

 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE 

Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XI. Nadaljevanje študija po 

merilih za prehode«. 

 

VPIS V 2. IN 3. LETNIK 

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

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

 

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

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

programu, v katerega študent prehaja. Pri prehodu se upošteva primerljivost študijskih programov in 

opravljene študijske obveznosti študenta v prvem študijskem programu. 

 

V 2. oziroma 3. letnik univerzitetnega študijskega programa Sredozemsko kmetijstvo se po merilih za 

prehode lahko vpiše študent sorodnega študijskega programa 1. stopnje in dosedanjega 

dodiplomskega študijskega programa (študijski programi, sprejeti pred 11.6.2004), če so izpolnjeni 

naslednji pogoji: 

- študent izpolnjuje pogoje za vpis v univerzitetni študijski program Sredozemsko kmetijstvo, 

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

kompetenc kot univerzitetni študijski program Sredozemsko kmetijstvo in 

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

predmetnik študijskega programa, opravljene obveznosti študenta). 

 

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

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

Merili za prehode med študijskimi programi. 

 

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

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

nadaljevanja študija v univerzitetnem študijskem programu Sredozemsko kmetijstvo. 

 

V primeru omejitve vpisa so kandidati izbrani glede na število doseženih kreditnih točk (ECTS) (70% 

točk) in povprečni uspeh priznanih izpitov (30%). 

 

Vpisna mesta za vpis po merilih za prehode 

Sredozemsko kmetijstvo (UN) Redni Izredni 

2. letnik, Koper Število razpisanih vpisnih mest je omejeno s številom 
vpisnih mest za 1. letnik generacije študentov 

- 

3. letnik, Koper - 
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*  *  *  *  *  * 

 

PEDAGOŠKA FAKULTETA  
 

Cankarjeva 5, 6000 Koper 

Tel.: centrala (05) 663-12-60, referat za študente: (05) 663-12-76 (redni študij), (05) 663-12-70 (izredni 

študij)  

E-pošta: referat@pef.upr.si 

 

SPLETNA STRAN: www.pef.upr.si 

 

Informativno mesto: Cankarjeva 5, Koper. 

 

Pedagoška fakulteta (UP PEF) v študijskem letu 2015/2016 razpisuje pedagoške študijske programe 

prve stopnje: univerzitetni študijski program Edukacijske vede, univerzitetni študijski program Razredni 

pouk in visokošolski strokovni študijski program Predšolska vzgoja. 

 

 

* * * 

 

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE EDUKACIJSKE VEDE 

 

Trajanje študija 

Študij traja 3 leta. 

 

Vpisni pogoji 

V univerzitetni študijski program Edukacijske vede 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 (npr.: filozofija, geografija, glasba, likovna teorija, psihologija, sociologija, 

sodobni ples, teorija in zgodovina drame in gledališča, umetnostna zgodovina, zgodovina); izbrani 

predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, 

c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program. 

 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo 

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

- splošni uspeh pri splošni maturi 

oziroma zaključnem izpitu 70% točk, 

- splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30% točk; 

 

kandidati iz točke b) izbrani glede na: 

- splošni uspeh pri poklicni maturi 40% točk, 

- splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30% točk, 

- uspeh pri izbranem maturitetnem predmetu 30% točk. 

 

Vpisna mesta (1. letnik) 

Edukacijske vede (UN) Redni Izredni 

Koper 45 - 
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Vpisna mesta (1. letnik) za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav 

nečlanic Evropske unije) 

Edukacijske vede (UN) Redni Izredni 

Koper 5 - 

 

Vpisna mesta za vzporedni študij (1. letnik) in diplomante  

Edukacijske vede (UN) Redni Izredni 

Koper - - 

 

 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE 

Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XI. Nadaljevanje študija po 

merilih za prehode«. 

VPIS V 2. IN 3. LETNIK 

 

Vpisni pogoji 

Prehodi so možni med študijskimi programi:  

1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in  

2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po 

Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega 

programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. 

 

Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se 

lahko študent vpiše v isti ali višji letnik v drugem študijskem programu.  

 

Pri prehodu se lahko priznavajo:  

1. primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu;  

2. neformalno pridobljena primerljiva znanja.  

 

Predhodno pridobljena znanja študent izkazuje z ustreznimi dokumenti. O ustreznosti in primerljivosti 

opravljenih obveznosti in pridobljenih znanj na podlagi vloge kandidata odloča Senat UP PEF. 

 

V skladu z Merili za prehode med študijskimi programi in internimi akti Univerze na Primorskem se 

lahko študent vključi v višji letnik drugega študijskega programa, če mu je v postopku priznavanja 

zaradi prehoda priznanih vsaj toliko kreditnih točk, ki so pogoj za vpis v višji letnik javnoveljavnega 

študijskega programa. 

 

Ob omejitvi vpisa bodo kandidati izbrani na podlagi kriterijev, ki veljajo za izbor ob omejitvi vpisa v 1. 

letnik drugega študijskega programa. 

 

Vpisna mesta po merilih za prehode 

Edukacijske vede (UN) Redni Izredni 

2. letnik, Koper 
Število razpisanih vpisnih mest je omejeno s številom 
razpisanih vpisnih mest za 1. letnik generacije študentov 

- 

3. letnik, Koper 
Število razpisanih vpisnih mest je omejeno s številom 
razpisanih vpisnih mest za 1. letnik generacije študentov 

- 
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* * * 

 

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE RAZREDNI POUK 

 

Trajanje študija 

Študij traja 4 leta. 

 

Vpisni pogoji 

V univerzitetni študijski program Razredni pouk 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 (npr.: filozofija, geografija, glasba, likovna teorija, psihologija, sociologija, 

sodobni ples, teorija in zgodovina drame in gledališča, umetnostna zgodovina, zgodovina); izbrani 

predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, 

c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program. 

 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo 

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

- splošni uspeh pri splošni maturi 

oziroma zaključnem izpitu 70% točk, 

- splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30% točk; 

 

kandidati iz točke b) izbrani glede na: 

- splošni uspeh pri poklicni maturi 40% točk, 

- splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30% točk, 

- uspeh pri izbranem maturitetnem predmetu 30% točk. 

 

Vpisna mesta (1. letnik) 

Razredni pouk (UN) Redni Izredni 

Koper 60 - 

 

Vpisna mesta (1. letnik) za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav 

nečlanic Evropske unije) 

Razredni pouk (UN) Redni Izredni 

Koper 6 - 

 

Vpisna mesta (1. letnik) za vzporedni študij in diplomante  

Razredni pouk (UN) Redni Izredni 

Koper - - 

 

 

 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE  

Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XI. Nadaljevanje študija po 

merilih za prehode«. 

VPIS V 2., 3. IN 4. LETNIK 

 

Vpisni pogoji 

Prehodi so možni med študijskimi programi:  

1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in  

2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po 

Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega 

programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. 
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Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se 

lahko študent vpiše v isti ali višji letnik v drugem študijskem programu.  

 

Pri prehodu se lahko priznavajo:  

1. primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu;  

2. neformalno pridobljena primerljiva znanja.  

 

Predhodno pridobljena znanja študent izkazuje z ustreznimi dokumenti. O ustreznosti in primerljivosti 

opravljenih obveznosti in pridobljenih znanj na podlagi vloge kandidata odloča Senat UP PEF. 

 

V skladu z Merili za prehode med študijskimi programi in internimi akti Univerze na Primorskem se 

lahko študent vključi v višji letnik drugega študijskega programa, če mu je v postopku priznavanja 

zaradi prehoda priznanih vsaj toliko kreditnih točk, ki so pogoj za vpis v višji letnik javnoveljavnega 

študijskega programa. 

 

Ob omejitvi vpisa bodo kandidati izbrani na podlagi kriterijev, ki veljajo za izbor ob omejitvi vpisa v 1. 

letnik drugega študijskega programa. 

 

Vpisna mesta po merilih za prehode 

Razredni pouk (UN) Redni Izredni 

2. letnik, Koper 
Število razpisanih vpisnih mest je omejeno s številom 
razpisanih vpisnih mest za 1. letnik generacije študentov 

- 

3. letnik, Koper 
Število razpisanih vpisnih mest je omejeno s številom 
razpisanih vpisnih mest za 1. letnik generacije študentov 

- 

4. letnik, Koper 
Število razpisanih vpisnih mest je omejeno s številom 
razpisanih vpisnih mest za 1. letnik generacije študentov 

- 

 

 

* * * 

 

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE PREDŠOLSKA 

VZGOJA 

 

Trajanje študija 

Študij traja 3 leta. 

 

Vpisni pogoji 

V visokošolski strokovni študijski program Predšolska vzgoja se lahko vpiše: 

a) kdor je opravil maturo ali poklicno maturo oziroma zaključni izpit, 

b) kdor je pred 1.6.1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program. 

 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo 

kandidati izbrani glede na: 

- splošni uspeh pri zaključnem izpitu, 

poklicni maturi oziroma splošni maturi 70% točk, 

- splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30% točk. 

 

Redni in izredni študij 

Fakulteta organizira redni in izredni študij. Redni študij se izvaja na sedežu fakultete v Kopru.  

 

IZREDNI ŠTUDIJ BO ORGANIZIRAN NA SEDEŽU FAKULTETE V KOPRU IN NA TISTI DISLOCIRANI ENOTI, KJER SE 

BO VPISALO NAJMANJ 30 KANDIDATOV. 

 

Dislocirani enoti: 
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 Ljudska univerza Ptuj, Mestni trg 2, Ptuj; 

 Šolski center Slovenske Konjice – Zreče, Tattenbachova ulica 2a, Slovenske Konjice. 

 

Vpisna mesta (1. letnik) 

Predšolska vzgoja (VS)  Redni Izredni 

Koper 60 60 

Ptuj - 60 

Slovenske Konjice - 60 

 

Vpisna mesta (1. letnik) za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav 

nečlanic Evropske unije) 

Predšolska vzgoja (VS) Redni Izredni 

Koper 6 6 

Ptuj - 6 

Slovenske Konjice - 6 

 

Vpisna mesta (1. letnik) za vzporedni študij in diplomante  

Predšolska vzgoja (VS) Redni Izredni 

Koper - 3 

Ptuj - 3 

Slovenske Konjice - 3 

 

 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE 

Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XI. Nadaljevanje študija po 

merilih za prehode«. 

 

VPIS V 2. IN 3. LETNIK 

 

Vpisni pogoji 

Prehodi so možni med študijskimi programi:  

1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in  

2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po 

Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega 

programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. 

 

Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se 

lahko študent vpiše v isti ali višji letnik v drugem študijskem programu.  

 

Pri prehodu se lahko priznavajo:  

1. primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu;  

2. neformalno pridobljena primerljiva znanja.  

 

Predhodno pridobljena znanja študent izkazuje z ustreznimi dokumenti. O ustreznosti in primerljivosti 

opravljenih obveznosti in pridobljenih znanj na podlagi vloge kandidata odloča Senat UP PEF. 

 

V skladu z Merili za prehode med študijskimi programi in internimi akti Univerze na Primorskem se 

lahko študent vključi v višji letnik drugega študijskega programa, če mu je v postopku priznavanja 

zaradi prehoda priznanih vsaj toliko kreditnih točk, ki so pogoj za vpis v višji letnik javnoveljavnega 

študijskega programa. 

 

Ob omejitvi vpisa bodo kandidati izbrani na podlagi kriterijev, ki veljajo za izbor ob omejitvi vpisa v 1. 

letnik drugega študijskega programa. 
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Dislocirane enote: 

- Ljudska univerza Ptuj, Mestni trg 2, Ptuj; 

-   Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, Prešernova cesta 34, Ljutomer. 

- Šolski center Slovenske Konjice – Zreče, Tattenbachova ulica 2a, Slovenske Konjice. 

 

 

Vpisna mesta po merilih za prehode 

Predšolska vzgoja (VS) Redni Izredni 

Koper 

2. letnik 

Število razpisanih vpisnih mest je 
omejeno s številom razpisanih 
vpisnih mest za 1. letnik generacije 
študentov 

Število razpisanih vpisnih mest je 
omejeno s številom razpisanih 
vpisnih mest za 1. letnik generacije 
študentov 

3. letnik 

Število razpisanih vpisnih mest je 
omejeno s številom razpisanih 
vpisnih mest za 1. letnik generacije 
študentov 

Število razpisanih vpisnih mest je 
omejeno s številom razpisanih 
vpisnih mest za 1. letnik generacije 
študentov 

Ptuj 

2. letnik - 

Število razpisanih vpisnih mest je 
omejeno s številom razpisanih 
vpisnih mest za 1. letnik generacije 
študentov 

3. letnik - 

Število razpisanih vpisnih mest je 
omejeno s številom razpisanih 
vpisnih mest za 1. letnik generacije 
študentov 

Slovenske Konjice 

 3. letnik - 

Število razpisanih vpisnih mest je 
omejeno s številom razpisanih 
vpisnih mest za 1. letnik generacije 
študentov 

Ljutomer 

2. letnik - 

Število razpisanih vpisnih mest je 
omejeno s številom razpisanih 
vpisnih mest za 1. letnik generacije 
študentov 

 

 

 

*  *  *  *  *  * 
 

 

FAKULTETA ZA TURISTIČNE ŠTUDIJE – TURISTICA  
 

Obala 11 a, 6320 Portorož  

Tel.: (05) 617-70-00 - centrala 

 (05) 617-70-28 - referat za redni študij 

 (05) 617-70-27 - referat za izredni študij 

Fax.: (05) 617-70-20 

E-pošta: info@turistica.upr.si 

 

SPLETNA STRAN: www.turistica.upr.si 

 

Informativno mesto: Obala 11 a. 
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Fakulteta za turistične študije – Turistica (UP FTŠ Turistica) v študijskem letu 2015/2016 razpisuje 

naslednje študijske programe prve stopnje: visokošolska strokovna študijska programa: Management 

turističnih destinacij in Management turističnih podjetij ter univerzitetna študijska programa Turizem in 

Kulturni turizem. Na visokošolskem strokovnem študijskem programu Mediacija v turizmu razpisuje le 

mesta za vpis v višji letnik po merilih za prehode. 

 

* * * 

 

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE MANAGEMENT 

TURISTIČNIH DESTINACIJ 

 

Trajanje študija 

Študij traja 3 leta. 

 

Vpisni pogoji 

V visokošolski strokovni študijski program Management turističnih destinacij 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. 

 

Način izvedbe študija 

Fakulteta za turistične študije - Turistica izvaja izredni študij.  

 

Kraj izvedbe študija 

Študij se izvaja v študijskem središču v Ljubljani. 

 

Vpisna mesta (1. letnik) 

Management turističnih destinacij  (VS) Redni Izredni 

Ljubljana - 30 

 

ŠTUDIJSKI PROGRAM SE BO KOT IZREDNI ŠTUDIJ NA LOKACIJI V LJUBLJANI IZVAJAL LE, ČE SE BO VPISALO 

NAJMANJ 20 KANDIDATOV. 

 
 
Vpisna mesta (1. letnik) za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav 
nečlanic Evropske unije) 

Management turističnih destinacij (VS) Redni Izredni 

Ljubljana - 15 

 
 
Vpisna mesta (1. letnik) za vzporedni študij in diplomante 

Management turističnih destinacij (VS) Redni Izredni 

Ljubljana - 2 

 
 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE 

Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XI. Nadaljevanje študija po 

merilih za prehode«. 
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VPIS V 2. IN 3. LETNIK  

Prehodi so možni med študijskimi programi: 

1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in 

2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem 

prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo 

na obvezne predmete drugega študijskega programa. 

 

Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se 

lahko študent vpiše v isti ali višji letnik v drugem študijskem programu. 

Pri prehodu se lahko priznavajo: 

1. primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu; 

2. neformalno pridobljena primerljiva znanja. 

Predhodno pridobljena znanja študent izkazuje z ustreznimi dokumenti. O ustreznosti in primerljivosti 

opravljenih obveznosti in pridobljenih znanj na podlagi vloge kandidata odloča Senat UP FTŠ 

Turistice. 

 

V skladu z Merili za prehode med študijskimi programi in internimi akti Univerze na Primorskem se 

lahko študent vključi v višji letnik drugega študijskega programa, če mu je v postopku priznavanja 

zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik 

javnoveljavnega študijskega programa. 

 

Prehod iz višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994 

Po merilih za prehode se lahko v 3. letnik vpišejo diplomanti višješolskih programov, sprejetih pred 

letom 1994, ki so končali izobraževanje po študijskih programih s področja gostinstva, turizma, 

živilstva in prehrane in so pridobili primerljive kompetence ter se jim lahko po kriterijih za priznavanje 

prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na 

obvezne predmete drugega študijskega programa in ki izpolnjujejo pogoje za vpis v ta študijski 

program. Pristojna komisija lahko, glede na predhodno opravljene vsebine, določi manjkajoče 

obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu. 

 

Prehod iz višješolskih strokovnih programov po Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju 

Po merilih za prehode se lahko v 2. letnik vpišejo diplomanti višješolskih strokovnih programov s 

področja gostinstva, turizma, živilstva in prehrane, ki ob zaključku zagotavljajo pridobitev primerljivih 

kompetenc ter se jim lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica študijskih obveznosti 

(ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega 

programa in ki izpolnjujejo pogoje za vpis v ta študijski program. Pristojna komisija lahko, glede na 

predhodno opravljene vsebine, določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo še dodatno opraviti, če 

želijo diplomirati v novem programu. 

 

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani na podlagi kriterijev, ki veljajo za izbor v primeru 

omejitve vpisa v 1. letnik študijskega programa. 

 

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

s številom razpisanih mest za 1. letnik in ne več kot 10 mest za redni študij in 5 mest za izredni študij. 

To število razpisanih vpisnih mest se upošteva, če ne preseže omejitve s številom vpisnih mest v 1. 

letnik. 

 

Vpisna mesta po merilih za prehode 

Management turističnih 

destinacij (VS)  

Redni Izredni 

2. letnik 

Ljubljana - 
Število vpisnih mest je omejeno s 
številom vpisnih mest za 1. letnik 
generacije študentov 

3. letnik 



47 

 

Portorož 
Število vpisnih mest je omejeno s 
številom vpisnih mest za 1. letnik 
generacije študentov 

- 

Ljubljana - 
Število vpisnih mest je omejeno s 
številom vpisnih mest za 1. letnik 
generacije študentov 

 

* * * 

 

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE MANAGEMENT 

TURISTIČNIH PODJETIJ 

 

Trajanje študija 

Študij traja 3 leta. 

 

Vpisni pogoji 

V visokošolski strokovni študijski program Management turističnih podjetij 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. 

 

Način študija 

Fakulteta za turistične študije - Turistica izvaja redni študij.  

 

Kraj izvedbe študija 

Študij se izvaja na sedežu fakultete v Portorožu. 

 

Vpisna mesta (1. letnik) 

 Management turističnih podjetij  (VS) Redni Izredni 

Portorož 70 - 

 
 
Vpisna mesta (1. letnik) za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav 
nečlanic Evropske unije) 

Management turističnih podjetij  (VS) Redni Izredni 

Portorož 7 - 

 
Vpisna mesta (1. letnik) za vzporedni študij in diplomante 

Management turističnih podjetij  (VS) Redni Izredni 

Portorož - - 

 

 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE 

Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XI. Nadaljevanje študija po 

merilih za prehode«. 

 

VPIS V 2. IN 3. LETNIK  

Prehodi so možni med študijskimi programi: 

1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in 
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2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem 

prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo 

na obvezne predmete drugega študijskega programa. 

 

Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se 

lahko študent vpiše v isti ali višji letnik v drugem študijskem programu. 

Pri prehodu se lahko priznavajo: 

1. primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu; 

2. neformalno pridobljena primerljiva znanja. 

Predhodno pridobljena znanja študent izkazuje z ustreznimi dokumenti. O ustreznosti in primerljivosti 

opravljenih obveznosti in pridobljenih znanj na podlagi vloge kandidata odloča Senat UP FTŠ 

Turistice. 

 

V skladu z Merili za prehode med študijskimi programi in internimi akti Univerze na Primorskem se 

lahko študent vključi v višji letnik drugega študijskega programa, če mu je v postopku priznavanja 

zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik 

javnoveljavnega študijskega programa. 

 

Prehod iz višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994 

Po merilih za prehode se lahko v 3. letnik vpišejo diplomanti višješolskih programov, sprejetih pred 

letom 1994, ki so končali izobraževanje po študijskih programih s področja gostinstva, turizma, 

živilstva in prehrane in so pridobili primerljive kompetence ter se jim lahko po kriterijih za priznavanje 

prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na 

obvezne predmete drugega študijskega programa in ki izpolnjujejo pogoje za vpis v ta študijski 

program. Pristojna komisija lahko, glede na predhodno opravljene vsebine, določi manjkajoče 

obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu. 

 

Prehod iz višješolskih strokovnih programov po Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju 

Po merilih za prehode se lahko v 2. letnik vpišejo diplomanti višješolskih strokovnih programov s 

področja gostinstva, turizma, živilstva in prehrane, ki ob zaključku zagotavljajo pridobitev primerljivih 

kompetenc ter se jim lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica študijskih obveznosti 

(ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega 

programa in ki izpolnjujejo pogoje za vpis v ta študijski program. Pristojna komisija lahko, glede na 

predhodno opravljene vsebine, določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo še dodatno opraviti, če 

želijo diplomirati v novem programu. 

 

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani na podlagi kriterijev, ki veljajo za izbor v primeru 

omejitve vpisa v 1. letnik študijskega programa. 

 

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

s številom razpisanih mest za 1. letnik in ne več kot 10 mest za redni študij. To število razpisanih 

vpisnih mest se upošteva, če ne preseže omejitve s številom vpisnih mest v 1. letnik. 

 

Vpisna mesta po merilih za prehode 

Management turističnih podjetij   (VS)  
 

Redni Izredni 

2. letnik, Portorož Število vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih 
mest za 1. letnik generacije študentov 

- 

3. letnik, Portorož Število vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih 
mest za 1. letnik generacije študentov 

- 

 

 

* * * 
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VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE MEDIACIJA V 

TURIZMU 

 

 

Način študija 

Fakulteta za turistične študije - Turistica izvaja redni študij. 

 

Kraj izvedbe študija 

Študij se izvaja na sedežu fakultete v Portorožu. 

 

 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE 

Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XI. Nadaljevanje študija po 

merilih za prehode«. 

VPIS V 2. IN 3. LETNIK 

Prehodi so možni med študijskimi programi: 

1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in 

2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem 

prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo 

na obvezne predmete drugega študijskega programa. 

 

Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se 

lahko študent vpiše v isti ali višji letnik v drugem študijskem programu. 

Pri prehodu se lahko priznavajo: 

1. primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu; 

2. neformalno pridobljena primerljiva znanja. 

 

Predhodno pridobljena znanja študent izkazuje z ustreznimi dokumenti. O ustreznosti in primerljivosti 

opravljenih obveznosti in pridobljenih znanj na podlagi vloge kandidata odloča Senat UP FTŠ 

Turistice. 

 

V skladu z Merili za prehode med študijskimi programi in internimi akti Univerze na Primorskem se 

lahko študent vključi v višji letnik drugega študijskega programa, če mu je v postopku priznavanja 

zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik 

javnoveljavnega študijskega programa. 

 

Prehod iz višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994 

Po merilih za prehode se lahko v 3. letnik vpišejo diplomanti višješolskih programov, sprejetih pred 

letom 1994, ki so končali izobraževanje po študijskih programih s področja gostinstva, turizma, 

živilstva in prehrane in so pridobili primerljive kompetence ter se jim lahko po kriterijih za priznavanje 

prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na 

obvezne predmete drugega študijskega programa in ki izpolnjujejo pogoje za vpis v ta študijski 

program. Pristojna komisija lahko, glede na predhodno opravljene vsebine, določi manjkajoče 

obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu. 

 

Prehod iz višješolskih strokovnih programov po Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju 

Po merilih za prehode se lahko v 2. letnik vpišejo diplomanti višješolskih strokovnih programov s 

področja gostinstva, turizma, živilstva in prehrane, ki ob zaključku zagotavljajo pridobitev primerljivih 

kompetenc ter se jim lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica študijskih obveznosti 

(ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega 

programa in ki izpolnjujejo pogoje za vpis v ta študijski program. Pristojna komisija lahko, glede na 

predhodno opravljene vsebine, določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo še dodatno opraviti, če 

želijo diplomirati v novem programu. 
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V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani na podlagi kriterijev, ki veljajo za izbor v primeru 

omejitve vpisa v 1. letnik študijskega programa. 

 

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

s številom razpisanih mest za 1. letnik in ne več kot 10 mest. To število razpisanih vpisnih mest se 

upošteva, če ne preseže omejitve s številom vpisnih mest v 1. letnik. 

Vpisna mesta po merilih za prehode 

Mediacija v turizmu (VS) Redni Izredni 

2. letnik, Portorož Število vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih 
mest za 1. letnik generacije študentov  

- 

3. letnik, Portorož Število vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih 
mest za 1. letnik generacije študentov 

- 

 

  

* * * 

 

UNIVERZITETNI  ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE TURIZEM 

 

Trajanje študija 

Študij traja 3 leta. 

 

Vpisni pogoji 

V univerzitetni študijski program Turizem 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: sociologija, zgodovina ali geografija; izbrani predmet ne sme biti predmet, 

ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, 

c) kdor je pred 1.6.1995 končal katerikoli srednješolski program.   

 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo: 

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

 splošni uspeh pri splošni maturi oz. zaključnem izpitu  70% točk, 

 splošni uspeh v 3. in 4. letniku  30% točk, 

 

kandidati iz točke b) izbrani glede na: 

 splošni uspeh pri poklicni maturi  40% točk, 

 splošni uspeh v 3. in 4. letniku         30% točk, 

 uspeh pri maturitetnem predmetu       30% točk. 

 

Način izvedbe študija 

Fakulteta za turistične študije - Turistica izvaja redni študij. 

 

Kraj izvedbe študija 

Študij se izvaja na sedežu fakultete v Portorožu.  

Vpisna mesta (1. letnik) 

Turizem (UN) Redni Izredni 

 Portorož 40 - 

 

Vpisna mesta (1. letnik) za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav 
nečlanic Evropske unije) 

Turizem (UN) Redni Izredni 

Portorož 4 - 
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Vpisna mesta (1. letnik) za vzporedni študij in diplomante 

Turizem (UN) Redni Izredni 

Portorož - - 

 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE 

Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XI. Nadaljevanje študija po 

merilih za prehode«. 

VPIS V 2. IN 3. LETNIK  

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

programom (če izpolnjuje pogoje za vpis v začetni letnik drugega programa in če so za to razpisana 

vpisna mesta) in v skladu z Zakonom o visokem šolstvu oziroma Merili za prehode med študijskimi 

programi, ki jih je sprejel Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu. 

 

Prehod med študijskimi programi je prenehanje izobraževanja na prvem študijskem programu in 

nadaljevanje študija na drugem študijskem programu. Prvi študijski program je program, iz katerega 

študent prehaja. Prvi študijski program so lahko tudi vsi študijski programi iste stopnje, pri katerih je 

kandidat že opravil študijske obveznosti in se lahko priznavajo v drugem študijskem programu. Drugi 

študijski program je program, v katerega študent prehaja. 

 

Prehodi so možni med študijskimi programi: 

1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in 

2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem 

prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo 

na obvezne predmete drugega študijskega programa. 

 

Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se 

lahko študent vpiše v isti ali višji letnik v drugem študijskem programu. 

Pri prehodu se lahko priznavajo: 

1. primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu; 

2. neformalno pridobljena primerljiva znanja. 

Predhodno pridobljena znanja študent izkazuje z ustreznimi dokumenti. O ustreznosti in primerljivosti 

opravljenih obveznosti in pridobljenih znanj na podlagi vloge kandidata odloča Senat UP FTŠ Turistici. 

 

V skladu z Merili za prehode med študijskimi programi in internimi akti Univerze na Primorskem se 

lahko študent vključi v višji letnik drugega študijskega programa, če mu je v postopku priznavanja 

zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik 

javnoveljavnega študijskega programa. 

 

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani na podlagi kriterijev, ki veljajo za izbor v primeru 

omejitve vpisa v 1. letnik študijskega programa. 

 

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

s številom razpisanih mest za 1. letnik in ne več kot 5 mest. To število razpisanih vpisnih mest se 

upošteva, če ne preseže omejitve s številom vpisnih mest v 1. letnik. 

 

Vpisna mesta po merilih za prehode 

Turizem (UN) Redni Izredni 

2. letnik, Portorož Število vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest za 

1. letnik generacije študentov 

- 

3. letnik, Portorož Število vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest za 

1. letnik generacije študentov 
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* * * 

 

UNIVERZITETNI  ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE KULTURNI TURIZEM 

 

Trajanje študija 

Študij traja 3 leta. 

 

Vpisni pogoji 

V univerzitetni študijski program Kulturni turizem 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: sociologija, zgodovina ali geografija oziroma kateregakoli drugega 

maturitetnega predmeta, v kolikor je omenjeni predmet že opravil v okviru poklicne mature, 

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 oz. zaključnem izpitu  70% točk, 

 splošni uspeh v 3. in 4. letniku  30% točk, 

 

kandidati iz točke b) izbrani glede na: 

 splošni uspeh pri poklicni maturi  40% točk, 

 splošni uspeh v 3. in 4. letniku         30% točk, 

 uspeh pri maturitetnem predmetu       30% točk. 

 

Način izvedbe študija 

Fakulteta za turistične študije - Turistica izvaja redni študij. 

 

Kraj izvedbe študija 

Študij se izvaja na sedežu fakultete v Portorožu. 

 

Vpisna mesta (1. letnik) 

Kulturni turizem (UN) Redni Izredni 

Portorož 40 - 

 
Vpisna mesta (1. letnik) za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav 
nečlanic Evropske unije) 

Kulturni turizem (UN) Redni Izredni 

Portorož 4 - 

 
 
Vpisna mesta (1. letnik) za vzporedni študij in diplomante 

Kulturni turizem (UN) Redni Izredni 

Portorož - - 

 

 

 

*  *  *  *  *  * 
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FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU  
 

Polje 42, 6310 Izola 

Telefon: (05) 662-64-61 

Faks: (05) 662-64-80 

E-pošta: info@fvz.upr.si 

SPLETNA STRAN: www.fvz.upr.si 

 

Informativno mesto: Polje 42, Izola 

 

 

Fakulteta za vede o zdravju (UP FVZ) v študijskem letu 2015/2016 razpisuje dva visokošolska 

strokovna študijska programa prve stopnje: Prehransko svetovanje – dietetika in Zdravstvena nega. 

 

 

* * * 

 

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE PREHRANSKO 

SVETOVANJE – DIETETIKA  

 

Trajanje študija 

Študij traja tri leta. 

 

Način študija 

Fakulteta izvaja redni in izredni študij. 

 

Kraj izvedbe študija 

Študij se izvaja na sedežu fakultete v Izoli. 

 

Vpisni pogoji 

V visokošolski strokovni študijski program Prehransko svetovanje - dietetika 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. 

 

Vpisna mesta (1. letnik) 

Prehransko svetovanje – dietetika (VS) Redni Izredni 

Izola 40 30 

 

Vpisna mesta (1. letnik) za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav 

nečlanic Evropske unije) 

Prehransko svetovanje – dietetika (VS) Redni Izredni 

Izola 4 3 

 

Vpisna mesta (1. letnik) za vzporedni študij in diplomante: 

Prehransko svetovanje – dietetika (VS) Redni Izredni 

Izola - 2 

 

 

* * * 

 

mailto:info@fvz.upr.si
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VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA  

 

Trajanje študija 

Študij traja tri leta. 

 

Način študija 

Fakulteta izvaja redni in izredni študij. 

 

Kraj izvedbe študija 

Študij se izvaja na sedežu fakultete v Izoli ter na lokaciji v Novi Gorici (redni študij). 

 

Vpisni pogoji 

V visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega 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. 

 

Vpisna mesta (1. letnik) 

Zdravstvena nega (VS) Redni Izredni 

Izola 60 45 

Nova Gorica 45 - 

 

                  

Vpisna mesta (1. letnik) za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav 

nečlanic Evropske unije) 

Zdravstvena nega (VS)  Redni Izredni 

Izola 6 4 

Nova Gorica 4 - 

 

 

Vpisna mesta  (1. letnik) za vzporedni študij in diplomante: 

Zdravstvena nega (VS) Redni Izredni 

 Izola 3 2 

 Nova Gorica - - 

 

 

 

 

 

*  *  *  *  *  * 
 

 

 

 

 
 


