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ŠTUDIJSKI PROGRAMI 2. STOPNJE:
1.
AGRARNA EKONOMIKA
2.
KMETIJSTVO
3.
VARNOST HRANE V PREHRAMBENI VERIGI
Kraj izvajanja študijskih programov: Hoče
Trajanje študija: 2 leti, 120 ECTS
Pogoji za vpis:
1.

AGRARNA EKONOMIKA

V študijski program 2. stopnje Agrarna ekonomika se lahko vpiše kandidat, ki je zaključil:
–
Študijski program 1. stopnje iz ustreznih strokovnih področij: Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo (62), Poslovne in upravne
vede (34), Ekonomija (314) in Pravne vede (38).
–
Študijski program 1. stopnje iz drugih strokovnih področij, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti,
bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 30 ECTS točk z izpolnitvijo obveznosti pri naslednjih predmetih iz univerzitetnega
programa Agrikultura in okolje in visokošolskega strokovnega študijskega programa Management v agroživilstvu in razvoj
podeželja: Matematika (5 ECTS), Biometrika I (4 ECTS), Management v kmetijstvu I (6 ECTS), Marketing v agroživilstvu (5
ECTS), Osnove agrarne ekonomike in marketinga (6 ECTS) in Uvod v teorijo odločanja (4 ECTS).
–
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, iz ustreznih strokovnih področij: Kmetijstvo, gozdarstvo,
ribištvo (62), Poslovne in upravne vede (34), Ekonomija (314) in Pravne vede (38).
–
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, iz drugih strokovnih področij, če je pred vpisom v študijski
program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 30 ECTS točk z izpolnitvijo obveznosti pri
naslednjih predmetih iz univerzitetnega programa Agrikultura in okolje in visokošolskega strokovnega študijskega programa
Management v agroživilstvu in razvoj podeželja: Matematika (5 ECTS), Biometrika I (4 ECTS), Management v kmetijstvu I (6
ECTS), Marketing v agroživilstvu (5 ECTS), Osnove agrarne ekonomike in marketinga (6 ECTS) ter Uvod v teorijo odločanja
(4 ECTS).
–
Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, iz ustreznih strokovnih področij: Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo
(62), Poslovne in upravne vede (34), Ekonomija (314) in Pravne vede (38). Takemu kandidatu se znotraj študijskega
programa prizna 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod,
določene z akreditiranim študijskim programom.
–
Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, iz drugih strokovnih področij. Takemu kandidatu se znotraj
študijskega programa prizna 30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
–
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet
pred 11. 6. 2004, iz ustreznih strokovnih področij: Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo (62), Poslovne in upravne vede (34),
Ekonomija (314) in Pravne vede (38). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v
drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim
programom.
–
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet
pred 11. 6. 2004, iz drugih strokovnih področij. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 30 ECTS, le-ta pa
se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis se upošteva uspeh pri študiju 1. stopnje:
–
Povprečna ocena: 80 %
–
Ocena diplomskega dela: 20 %
V primeru, če predhodni študij za zaključek ne predvideva diplomskega dela, se upošteva povprečna ocena 100 %.

Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Agrarna ekonomika omogočen prehod kandidatom, vpisanim na študijske
programe s področja Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo (62), ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po
kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne
predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo, ter določijo
študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu.
Način študija: redni in izredni
Izredni študij se bo izvajal, če se bo vpisalo najmanj 5 študentov.

2.

KMETIJSTVO

V študijski program 2. stopnje Kmetijstvo se lahko vpiše kandidat, ki je zaključil:
–
Študijski program 1. stopnje s področja Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo (62).
–
Študijski program 1. stopnje iz drugih strokovnih področij: Vede o živi naravi (42), Fizikalne in kemijske vede (44), Tehnika
(52), Medicina (721) in Ekonomija (314), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za
nadaljevanje študija v obsegu 30 ECTS točk z izpolnitvijo obveznosti pri naslednjih predmetih iz univerzitetnega študijskega
programa Agrikultura in okolje: Sadjarstvo (4 ECTS), Vinogradništvo (4 ECTS), Zelenjadarstvo (3 ECTS), Kmetijsko inženirstvo
(4 ECTS), Reja domačih živali I (6 ECTS), Genetika (5 ECTS) in Biologija celice (4 ECTS).
–
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 s področja Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo (62)
–
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, iz drugih strokovnih področij: Vede o živi naravi (42),
Fizikalne in kemijske vede (44), Tehnika (52), Medicina (721) in Ekonomija (314), če je pred vpisom v študijski program
opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 30 ECTS točk z izpolnitvijo obveznosti pri naslednjih
predmetih iz univerzitetnega študijskega programa Agrikultura in okolje: Sadjarstvo (4 ECTS), Vinogradništvo (4 ECTS),
Zelenjadarstvo (3 ECTS), Kmetijsko inženirstvo (4 ECTS), Reja domačih živali I (6 ECTS), Genetika (5 ECTS) in Biologija celice
(4 ECTS).
–
Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 s področja Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo (62). Takemu kandidatu
se znotraj študijskega programa prizna 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi
izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
–
Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, iz drugih strokovnih področij: Vede o živi naravi (42), Fizikalne in
kemijske vede (44), Tehnika (52), Medicina (721) in Ekonomija (314). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa
prizna 30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
–
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet
pred 11. 6. 2004 s področja Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo (62). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna
60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z
akreditiranim študijskim programom.
–
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet
pred 11. 6. 2004, iz drugih strokovnih področij: Vede o živi naravi (42), Fizikalne in kemijske vede (44), Tehnika (52),
Medicina (721) in Ekonomija (314). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 30 ECTS, le-ta pa se skladno
s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis se upošteva uspeh pri študiju 1. stopnje:
–
Povprečna ocena: 80 %
–
Ocena diplomskega dela: 20 %
V primeru, da je predhodni študij za zaključek ne predvideva diplomskega dela, se upošteva povprečna ocena 100 %.
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Kmetijstvo omogočen prehod kandidatom, vpisanim na študijske programe
s področja Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo (62), ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za
priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete
drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo, ter določijo
študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu.

Način študija: redni in izredni
Izredni študij se bo izvajal, če se bo vpisalo najmanj 5 študentov.

3.

VARNOST HRANE V PREHRAMBENI VERIGI

V študijski program 2. stopnje Varnost hrane v prehrambeni verigi se lahko vpiše kandidat, ki je zaključil:
–
Študijski program 1. stopnje iz ustreznih strokovnih področij: Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo (62), Naravoslovje,
matematika in računalništvo (40), Vede o živi naravi (42), Zdravstvo (72), Kemijska tehnologija in procesno inženirstvo (524)
in Živilska tehnologija (541).
–
Študijski program 1. stopnje iz drugih strokovnih področij, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti,
bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 30 ECTS točk iz področij: Botanika (5 ECTS), Mikrobiologija ( 4 ECTS), Kemija (5
ECTS), Matematika (5 ECTS), Biokemija (4 ECTS), Varna hrana, 3 (ECTS) in izbirni predmet s kmetijskega področja (4 ECTS).
–
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, iz ustreznih strokovnih področij: Kmetijstvo, gozdarstvo,
ribištvo (62), Naravoslovje, matematika in računalništvo (40), Vede o živi naravi (42) ali Zdravstvo (72), Kemijska tehnologija
in procesno inženirstvo (524) in Živilska tehnologija (541).
–
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, iz drugih strokovnih področij, če je pred vpisom v študijski
program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 30 ECTS, Botanika (5 ECTS), Mikrobiologija
( 4 ECTS), Kemija (5 ECTS), Matematika (5 ECTS), Biokemija (4 ECTS), Varna hrana, 3 (ECTS) in izbirni predmet s kmetijskega
področja (4 ECTS).
–
Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, iz ustreznih strokovnih področij: Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo
(62), Naravoslovje, matematika in računalništvo (40), Vede o živi naravi (42) ali Zdravstvo (72), Kemijska tehnologija in
procesno inženirstvo (524) in Živilska tehnologija (541). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 60 ECTS,
le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim
študijskim programom.
–
Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, iz drugih strokovnih področij. Takemu kandidatu se znotraj
študijskega programa prizna 30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
–
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet
pred 11. 6. 2004, iz ustreznih strokovnih področij: Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo (62), Naravoslovje, matematika in
računalništvo (40), Vede o živi naravi (42) ali Zdravstvo (72), Kemijska tehnologija in procesno inženirstvo (524) in Živilska
tehnologija (541). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija,
če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
–
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet
pred 11. 6. 2004, iz drugih strokovnih področij. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 30 ECTS, le-ta pa
se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis se upošteva uspeh pri študiju 1. stopnje:
–
Povprečna ocena: 50 %
–
Ocena diplomskega dela: 50 %
V primeru, da je predhodni študij za zaključek ne predvideva diplomskega dela, se upošteva povprečna ocena 100 %.
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Varnost hrane v prehrambeni verigi omogočen prehod kandidatom, vpisanim
na študijske programe s področja Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo (62), ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih
kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se
nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo, ter določijo
študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu.
Način študija: redni in izredni
Izredni študij se bo izvajal, če se bo vpisalo najmanj 5 študentov.

ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE:
1.
AGRARNA EKONOMIKA
2.
KMETIJSTVO
Kraj izvajanja študijskih programov: Hoče
Trajanje študija: 3 leta, 180 ECTS
1.

AGRARNA EKONOMIKA

V študijski program 3. stopnje Agrarna ekonomika se lahko vpiše kandidat, ki je zaključil:
–
študijski program 2. stopnje,
–
študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004,
–
študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004 in študijski program za pridobitev
specializacije. Takim kandidatom se pred vpisom v študijski program določijo študijske obveznosti v obsegu 30 ECTS točk,
ki jih kandidat pridobi z izpolnitvijo obveznosti pri naslednjih predmetih iz prvega semestra 2. stopenjskega magistrskega
študijskega programa Agrarna ekonomika: Teoretične in empirične analize v agrarni ekonomiki (6 ECTS), Osnove
raziskovalnega dela v kmetijskem managementu (6 ECTS), Ekonomika in marketing v agroživilstvu (6 ECTS), Management
ekoloških kmetij (6 ECTS) ter Proizvodni sistemi in trajnostni razvoj (6 ECTS),
–
študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je
ovrednoten s 300 ECTS točkami.
Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva uspeh predhodno opravljenega študija:
–
80 % povprečna ocena in
–
20 % ocena magistrskega, specialističnega ali diplomskega dela
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode se v 2. letnik študijskega programa 3. stopnje Agrarna ekonomika lahko vpiše kandidat, ki je zaključil:
–
študijski program za pridobitev magisterija znanosti, sprejet pred 11. 6. 2004 in se mu ob vpisu prizna 60 ECTS točk,
–
študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004 in študijski program za pridobitev
specializacije in se mu ob vpisu prizna 60 ECTS točk .
Način študija: izredni

2.

KMETIJSTVO

V študijski program 3. stopnje Kmetijstvo se lahko vpiše kandidat, ki je zaključil:
–
študijski program 2. stopnje,
–
študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004,
–
študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004 in študijski program za pridobitev
specializacije. Takim kandidatom se pred vpisom v študijski program določijo študijske obveznosti v obsegu 60 ECTS točk
(kandidat mora opraviti naslednje izpite pri predmetih iz 2. stopenjskega programa Kmetijstvo: Pridelovalni sistemi in
okoljevarstveni vidiki v pridelavi glavnih poljščin (10 ECTS), Pridelovalni sistemi in okoljevarstveni vidiki v vrtnarstvu (10
ECTS), Integrirana pridelava grozdja (10 ECTS), Integrirana pridelava sadja (10 ECTS), Travništvo in pridelovanje krme (10
ECTS) ter Proizvodni sistemi in tehnologije v živinoreji,
–
študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je
ovrednoten s 300 ECTS točkami.
Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva uspeh predhodno opravljenega študija:
–
80 % povprečna ocena in
–
20 % ocena magistrskega, specialističnega ali diplomskega dela
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode se v 2. letnik študijskega programa 3. stopnje Kmetijstvo lahko vpiše kandidat, ki je zaključil:
–
študijski program za pridobitev magisterija znanosti, sprejet pred 11. 6. 2004 in se mu ob vpisu prizna 60 ECTS točk,

–

študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004 in študijski program za pridobitev
specializacije in se mu ob vpisu prizna 60 ECTS točk.

Način študija: izredni

Vpisna mesta: število vpisnih mest je opredeljeno v skupni razpredelnici, ki je sestavni del razpisnega besedila.

