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ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE TURIZEM
Kraj izvajanja študija: Brežice
Trajanje študija: 2 leti, 120 ECTS
Pogoji za vpis:
V študijski program 2. stopnje Turizem (ime študijskega programa) se lahko vpiše, kdor je zaključil:
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij:
811 (hotelirstvo in gostinstvo), 812 (potovanja, turizem, prosti čas), 31 (družbene vede), 340 (poslovne in upravne vede),
341 ( prodaja), 342 (marketing in oglaševanje), 345 (poslovodenje in upravljanje), 347 (delovno življenje).
Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske
obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 10-60 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji,
v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora
naslednje obveznosti: Osnove turizma in Destinacijski management.
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij:
811 (hotelirstvo in gostinstvo), 812 (potovanja, turizem, prosti čas), 31 (družbene vede), 340 (poslovne in upravne vede),
341 ( prodaja), 342 (marketing in oglaševanje), 345 (poslovodenje in upravljanje), 347 (delovno življenje),
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, če je pred vpisom v študijski
program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 10-60 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi
med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v
študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Osnove turizma in Destinacijski management.
Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: 811 (hotelirstvo in gostinstvo),
812 (potovanja, turizem, prosti čas), 31 (družbene vede), 340 (poslovne in upravne vede), 341 ( prodaja), 342 (marketing
in oglaševanje), 345 (poslovodenje in upravljanje), 347 (delovno življenje).Takemu kandidatu se znotraj študijskega
programa prizna praviloma 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, z drugih strokovnih področij, kot so določena v peti alineji. Takemu
kandidatu se znotraj študijskega programa prizna do 60 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, z ustreznih strokovnih področij: 811 (hotelirstvo in gostinstvo), 812 (potovanja, turizem, prosti čas), 31
(družbene vede), 340 (poslovne in upravne vede), 341 ( prodaja), 342 (marketing in oglaševanje), 345 (poslovodenje in
upravljanje), 347 (delovno življenje).
Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 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, z drugih strokovnih področij. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna do 60 ECTS, le-ta
pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.

Vloge kandidatov bo obravnavala Komisija za študijske zadeve FT UM, ki določi obseg in vrsto študijskih obveznosti, ki se priznajo ter
obseg in vrsto manjkajočih obveznosti.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Turizem se upošteva Uspeh pri študiju prve stopnje:
–
Povprečna ocena: 60 %
–
Ocena diplomskega dela: 40 %
Če diplomsko delo ni del predhodnega študija, se kandidatu upoštevajo ostali kriteriji v skupni vrednosti 100 %.

Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Turizem omogočen prehod kandidatom, vpisanim na študijske programe z
naslednjih področij: turizem, 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.
Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se lahko študent vpiše v isti ali višji
letnik v študijskem programu turizem. 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
Izredni študij se izvaja na sedežu fakultete. Izredni študij se izvaja v angleškem jeziku in le v primeru, če je v 1. letnik vpisanih najmanj
25 študentov. Če je na posamezna mesta v višji letnik vpisanih manj kot 15 študentov, je izvedba učnih enot na izrednem študiju
prilagojena dejanskemu številu vpisanih kandidatov, kar bo opredeljeno z letnim izvedbenim načrtom.

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