FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE
Titov trg 5, 6000 Koper
Tel.: (05) 663-77-40
(05) 663-77-41
Faks: (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 2017/2018 razpisuje univerzitetne triletne
študijske programe prve stopnje Geografija, Medijski študiji, Medkulturno jezikovno posredovanje,
Slovenistika in Zgodovina, štiriletni študijski program prve stopnje Italijanistika in triletne univerzitetne
dvopredmetne študijske programe prve stopnje Antropologija, Arheologija, Geografija, Kulturna dediščina
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 predmeta splošne
mature geografija; če je kandidat navedeni predmet že opravil pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli
drugega predmeta splošne 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 oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

70 % točk,
30 % točk;

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

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

Vpisna mesta
Redni
25

Geografija – univerzitetni program

Izredni
-

PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA POD POGOJI ZA HITREJŠE
NAPREDOVANJE)
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XIII. Prijava za vpis v višji letnik (po
merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)«.
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.
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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 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
Redni
Izredni
Število vpisnih mest je omejeno
Geografija UN (2. letnik)
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije..
Število vpisnih mest je omejeno
Geografija UN (3. letnik)
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ITALIJANISTIKA

kazalo

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 predmeta splošne
mature 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 predmeta
splošne 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 oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

70 % točk,
30 % točk;

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

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

Vpisna mesta
Redni
25

Italijanistika – univerzitetni program
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Izredni
-

PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA POD POGOJI ZA HITREJŠE
NAPREDOVANJE)
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XIII. Prijava za vpis v višji letnik (po
merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)«.
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.
Vpisna mesta
Redni
Izredni
Število vpisnih mest je omejeno
Italijanistika UN (2. letnik)
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
Italijanistika UN (3. letnik)
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
Italijanistika UN (4. letnik)
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE MEDIJSKI ŠTUDIJI

kazalo

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 predmeta splošne
mature sociologija; če je kandidat navedeni predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz
kateregakoli drugega predmeta splošne 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
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
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70 % točk,
30 % točk;

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

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

Vpisna mesta
Redni
30

Medijski študiji – univerzitetni program

Izredni
-

PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA POD POGOJI ZA HITREJŠE
NAPREDOVANJE)
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XIII. Prijava za vpis v višji letnik (po
merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)«.
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.
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
Redni
Izredni
Število vpisnih mest je omejeno
Medijski študiji UN (2. letnik)
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
Medijski študiji UN (3. letnik)
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
MEDKULTURNO JEZIKOVNO POSREDOVANJE

kazalo

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 predmeta splošne
mature angleški jezik, če je kandidat ta predmet že opravil pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli
predmeta splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni
maturi.
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
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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
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

70 % točk,
30 % točk;

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

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

Vpisna mesta
Medkulturno jezikovno posredovanje –
univerzitetni program

Redni

Izredni

35

-

PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA POD POGOJI ZA HITREJŠE
NAPREDOVANJE)
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XIII. Prijava za vpis v višji letnik (po
merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)«.
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
Redni
Izredni
Število vpisnih mest je omejeno
Medkulturno jezikovno posredovanje
z razpisanimi vpisnimi mesti za
UN (2. letnik)
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
Medkulturno jezikovno posredovanje
z razpisanimi vpisnimi mesti za
UN (3. letnik)
1. letnik generacije.

5

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE SLOVENISTIKA

kazalo

Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Slovenistika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli šolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne
mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1.6.1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
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
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

70 % točk,
30 % točk;

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

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

Vpisna mesta
Redni
20

Slovenistika – univerzitetni program

Izredni
-

PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA POD POGOJI ZA HITREJŠE
NAPREDOVANJE)
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XIII. Prijava za vpis v višji letnik (po
merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)«.
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 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.
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Vpisna mesta
Slovenistika UN (2. letnik)
Slovenistika UN (3. letnik)

Redni
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.

Izredni

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ZGODOVINA

-

kazalo

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 predmeta splošne
mature zgodovina; če je kandidat ta predmet že opravil pri poklicni maturi, pa izpit iz enega od predmetov
splošne mature: 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
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

70 % točk,
30 % točk;

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

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

Vpisna mesta
Redni
25

Zgodovina – univerzitetni program

Izredni
-

PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA POD POGOJI ZA HITREJŠE
NAPREDOVANJE)
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XIII. Prijava za vpis v višji letnik (po
merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)«.
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
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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
Redni
Izredni
Število vpisnih mest je omejeno
Zgodovina UN (2. letnik)
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
Zgodovina UN (3. letnik)
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.

UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ANTROPOLOGIJA
kazalo

Trajanje študija
Študij traja 3 leta.

Vpisni pogoji
V univerzitetni dvopredmetni študijski program Antropologija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov
splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1.6.1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
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
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

70 % točk,
30 % točk;

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

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

Vpisna mesta
Antropologija – univerzitetni dvopredmetni
program

Redni

Izredni

25

-

PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA POD POGOJI ZA HITREJŠE
NAPREDOVANJE)
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XIII. Prijava za vpis v višji letnik (po
merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)«.
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.
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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
Redni
Izredni
Število vpisnih mest je omejeno
Antropologija – dvopredmetni UN
z razpisanimi vpisnimi mesti za
(2. letnik)
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
Antropologija – dvopredmetni UN
z razpisanimi vpisnimi mesti za
(3. letnik)
1. letnik generacije.

UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ARHEOLOGIJA

kazalo

Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Vpisni pogoji
V univerzitetni dvopredmetni študijski program Arheologija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov
splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1.6.1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
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
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

70 % točk,
30 % točk;

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

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

Vpisna mesta
Arheologija – univerzitetni dvopredmetni
program

Redni

Izredni

25

-

PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA POD POGOJI ZA HITREJŠE
NAPREDOVANJE)
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XIII. Prijava za vpis v višji letnik (po
merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)«.
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.
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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
Redni
Izredni
Število vpisnih mest je omejeno
Arheologija – dvopredmetni UN
z razpisanimi vpisnimi mesti za
(2. letnik)
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
Arheologija – dvopredmetni UN
z razpisanimi vpisnimi mesti za
(3. letnik)
1. letnik generacije.

UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE GEOGRAFIJA

kazalo

Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Vpisni pogoji
V univerzitetni dvopredmetni študijski program Geografija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov
splošne mature; 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
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

70 % točk,
30 % točk;

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

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

Vpisna mesta
Geografija – univerzitetni dvopredmetni program

Redni
25

Izredni
-

PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA POD POGOJI ZA HITREJŠE
NAPREDOVANJE)
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XIII. Prijava za vpis v višji letnik (po
merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)«.
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.
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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
Redni
Izredni
Število vpisnih mest je omejeno
Geografija – dvopredmetni UN
z razpisanimi vpisnimi mesti za
(2. letnik)
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
Geografija – dvopredmetni UN
z razpisanimi vpisnimi mesti za
(3. letnik)
1. letnik generacije.

UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE KULTURNA DEDIŠČINA
kazalo

Trajanje študija
Študij traja 3 leta.

Vpisni pogoji
V univerzitetni dvopredmetni 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 enega od predmetov
splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
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
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

70 % točk,
30 % točk;

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

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

Vpisna mesta
Kulturna dediščina – univerzitetni program

Redni
25

11

Izredni
-

PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA POD POGOJI ZA HITREJŠE
NAPREDOVANJE)
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XIII. Prijava za vpis v višji letnik (po
merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)«.
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 dvopredmetnega 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
Kulturna dediščina – dvopredmetni UN
(2. letnik)

Redni
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.

Izredni
-

UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ZGODOVINA

kazalo

Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Vpisni pogoji
V univerzitetni dvopredmetni 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 enega od predmetov
splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1.6.1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
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
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

70 % točk,
30 % točk;

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

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

Vpisna mesta
Zgodovina – univerzitetni dvopredmetni program

Redni
25
12

Izredni
-

PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA POD POGOJI ZA HITREJŠE
NAPREDOVANJE)
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XIII. Prijava za vpis v višji letnik (po
merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)«.
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
Redni
Izredni
Število vpisnih mest je omejeno
Zgodovina – dvopredmetni UN
z razpisanimi vpisnimi mesti za
(2. letnik)
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
Zgodovina – dvopredmetni UN
z razpisanimi vpisnimi mesti za
(3. letnik)
1. letnik generacije.
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