KAZALO
Uvod
Univerza v Ljubljani
Akademija za glasbo
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo
Akademija za likovno umetnost
Biotehniška fakulteta
Ekonomska fakulteta
Ekonomska fakulteta in Biotehniška fakulteta
Fakulteta za arhitekturo
Fakulteta za druţbene vede
Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo
Fakulteta za farmacijo
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Fakulteta za matematiko in fiziko
Fakulteta za strojništvo
Fakulteta za šport
Filozofska fakulteta
Medicinska fakulteta
Naravoslovnotehniška fakulteta
Pedagoška fakulteta v Ljubljani
Pedagoška fakulteta v Ljubljani in Visoka šola za zdravstvo v Ljubljani
Pravna fakulteta
Teološka fakulteta
Veterinarska fakulteta
Visoka pomorska in prometna šola Piran
Visoka šola za socialno delo
Visoka šola za zdravstvo
Visoka upravna šola
Univerza v Mariboru
Ekonomsko-poslovna fakulteta
Fakulteta za strojništvo
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Fakulteta za gradbeništvo
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Ekonomsko-poslovna in tehniške fakultete
Fakulteta za organizacijske vede
Pedagoška fakulteta Maribor
Pravna fakulteta v Mariboru
Visoka kmetijska šola
Visoka zdravstvena šola
Samostojni visokošolski zavodi
Visoka šola za hotelirstvo in turizem
Visoka šola za notranje zadeve
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RAZPIS ZA VPIS V ZAČETNI LETNIK V ŠTUDIJSKEM LETU 1995/96
Kandidati, ki so se prijavili v študijski program, kjer omejitve vpisa ni,
ne morejo kandidirati za vpis v druge študijske programe, kjer je vpis
omejen, zato druga prijava za nje ne velja.

1. Prva prijava za VIPS
Vsi, ki se nameravajo v študijskem letu 1995/96 vpisati v študijski
program kateregakoli visokošolskega zavoda v R Sloveniji, se morajo
prijaviti do 24. marca 1995 z obrazcem Prva prijava za vpis v začetni
letnik visokošolskih zavodov v R Sloveniji, ki ga kupijo v vseh
knjigarnah. Kandidati naj natančno preberejo skupna navodila za
prijavo in razpis. V času od 23. februarja do 24. marca 1995 morajo
poslati prvo prijavo priporočeno visokošolski prijavno-informacijski
sluţbi, in sicer:
prijava za vpis v študijske programe visokošolskih zavodov
Univerze v Mariboru na naslov: Krekova 2, 62000 Maribor;
prijava za vpis v študijske programe visokošolskih zavodov
Univerze v Ljubljani na naslov: p.p. 524, 61101 Ljubljana.

Kandidati, ki se bodo prijavili za vpis v študijske programe za
pridobitev univerzitetne (visokošolske) izobrazbe, bodo izbrani glede
na splošni uspeh pri maturi ter splošna uspeha v 3. in 4. letniku
srednje šole. Le v posameznih študijskih programih bo pri izbiri
upoštevan tudi uspeh pri posameznem maturitetnem predmetu
oziroma uspeh pri posameznem predmetu v 3. in 4. letniku srednje
šole.
Kandidati z opravljenim zaključnim izpitom (pred 1. 6. 1995) bodo
izbrani glede na splošni uspeh pri zaključnem izpitu, splošna uspeha
v 3. in 4. letniku srednje šole ter v večini primerov glede na uspeh pri
preizkusnem izpitu iz enega ali več predmetov. Preizkusne izpite bodo
organizirali visokošolski zavodi sami ali pa bodo organizacijo teh
izpitov prepustili Republiškemu izpitnemu centru (glej točka IV.).

S prvo prijavo se kandidat lahko prijavi le na en študijski program.
Kandidatom, ki bodo navedli pomanjkljive podatke ali poslali več
kot eno prijavo, bomo prijavo vrnili!

Kandidati, ki se bodo prijavili za vpis v študijske programe za
pridobitev visoke strokovne (višješolske) izobrazbe, bodo izbrani
glede na splošni uspeh pri zaključnem izpitu oziroma maturi ter
splošna uspeha v 3. in 4. letniku.

Natančno izpolnjeni Prvi prijavi za vpis priloţite dve frankirani srednje
veliki pisemski ovojnici z izpisanim naslovom.
II. Vpisni pogoji

Če so kandidati končali 4-letni srednješolski program v obdobju,
ko zaključni izpit ni bil predpisan, bodo za splošna uspeha v 3. in 4.
letniku dobili tolikšen deleţ točk, kot je pri posameznem študijskem
programu navedeno za zaključni izpit ter 3. in 4. letnik skupaj.

V študijske programe se bodo lahko vpisali tisti kandidati, ki bodo
izpolnjevali vpisne pogoje, določene s študijskimi programi in
navedene v tem razpisu. To so:
1. za vpis v študijske programe za pridobitev univerzitetne
(visokošolske) izobrazbe:
a) matura,
b) zaključni izpit, opravljen po ustreznem 4-letnem
srednješolskem programu v preteklih šolskih letih oziroma do 1.
6. 1995,
c) zaključni izpit, opravljen pred 1. 6. 1995 po 4-letnem srednje
šolskem programu, ki za vpis ne ustreza v celoti in opravljen(i)
diferencialni izpit(i).

Za kandidate, ki so končali 5-letni srednješolski program, se namesto
uspeha v 3. in 4. letniku upoštevata uspeha 4. in 5. letnika.

IV. Diferencialni in preizkusni izpiti
Visokošolska prijavno-informacijska sluţba bo tiste prijavljene
kandidate, ki morajo opraviti diferencialne ali preizkusne izpite (glej
Vpisne pogoje, točka II.) do 25. maja 1995 pisno seznanila z roki in
krajem opravljanja teh izpitov.

2. za vpis v študijske programe za pridobitev visoke strokovne
(višješolske) izobrazbe:
a) zaključni izpit, opravljen po ustreznem 4-letnem
srednješolskem programu ali matura,
b) zaključni izpit, opravljen pred 1. 6. 1995 po 4-letnem srednje
šolskem programu, ki za vpis ne ustreza v celoti in opravljen(i)
diferencialni izpit(i).

Diferencialni in preizkusni izpiti, ki jih bo organiziral Republiški izpitni
center, se bodo opravljali v rokih, določenih z maturitetnim koledarjem.
Diferencialni in preizkusni izpiti, ki jih bodo organizirali visokošolski
zavodi, bodo od 1. junija do 15. junija in od 5. do 20. julija 1995. Roki
za opravljanje izpitov morajo biti razporejeni in medsebojno usklajeni
tako, da jih kandidati lahko opravijo na vseh študijskih programih, na
katere so se prijavili.

Za vpis v nekatere študijske programe bodo morali kandidati
opraviti preizkus umetniške nadarjenosti oz. psihofizične
sposobnosti. Ti preizkusi bodo na visokošolskih zavodih od 5. do 20.
julija 1995.
Vse podrobnejše informacije, vključno s točnim datumom in krajem
opravljanja teh izpitov bodo kandidati dobili na posameznem
visokošolskem zavodu, nekatere pa so obljavljene ţe v tem razpisu.

Visokošolski zavodi in Republiški izpitni center o opravljenih izpitih
izdajo potrdilo, podatke o uspehu pri izpitih pa sporočijo tudi
visokošolski prijavno-informacijski sluţbi najkasneje do 28. julija 1995.

V. Dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev
III. Vpisna mesta, omejitev vpisa, druga prijava za vpis

Dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev kandidati predloţijo
visokošolski prijavno-informacijski sluţbi.

V tem razpisu je pri posameznem študijskem programu objavljeno tudi
predvideno število vpisnih mest. Če bo število prijavljenih kandidatov
za vpis večje od predvidenega števila vpisnih mest, bosta Univerzi (do
15. 4. 1995) s soglasjem Vlade Republike Slovenije (do 25. 4. 1995)
sprejeli sklep o omejitvi vpisa.

Kandidati, ki se prijavljajo za vpis v študijskem letu, v katerem
opravljajo zaključni izpit, oddajo spričevalo o zaključnem izpitu ter
spričevali 3. in 4. letnika najkasneje do 15. julija.
Za kandidate, ki se prijavljajo za vpis v šolskem letu, v katerem
opravljajo maturo, podatke iz spričeval 3. in 4. letnika ter podatke iz
maturitetnega spričevala visokošolski prijavno-informacijski sluţbi
sporoči Republiški izpitni center, najkasneje do 28. julija 1995.

Kandidati, ki so se v roku prijavili za vpis v študijski program z
omejenim vpisom, se lahko do 10. maja 1995 z obrazcem Druga
prijava za vpis prijavijo še v največ tri študijske programe, za katere je
bil prav tako sprejet sklep o omejitvi vpisa. Drugo prijavo pošljejo na
isti naslov, kot so poslali prvo prijavo za vpis. To velja tudi za
kandidate, ki so se prijavili za vpis v študijske programe, pri katerih se
kot pogoj za vpis ugotavlja umetniška nadarjenost oziroma psihofizična
sposobnost.

Kandidati, ki so končali srednjo šolo v preteklih letih, predloţijo
maturitetno spričevalo, spričevalo o zaključnem izpitu skupaj s
prvo prijavo na razpis, spričevali 3. in 4. letnika pa skupaj z drugo
prijavo na razpis oziroma najkasneje do 10. maja 1995. Do 10. maja
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1995 pošljejo spričevali 3. in 4. letnika tudi tisti kandidati, ki niso
oddali druge prijave, vpis v študijski program, naveden v prvi
prijavi, pa je omejen.

Na seznam sprejetih kandidatov se naknadno uvrstijo:
- kandidati, ki iz upravičenih razlogov v skladu z odločitvijo
maturitetnih oziroma pristojnih šolskih organov ali zaradi udeleţbe
na najpomembnejših mednarodnih športnih tekmovanjih ali
tekmovanju v znanju opravljajo maturo ali zaključni izpit v
jesenskem roku in
- kandidati, drţavljani Republike Slovenije, ki so srednjo šolo končali
v tujini in jim pridobljenega spričevala ni bilo mogoče nostrificirati
do rokov za oddajo dokazil.

Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev veljajo sodno
overjene fotokopije spričeval. Originalna spričevala boste predloţili
ob vpisu na visokošolski zavod.
Podatke o opravljenih diferencialnih oziroma preizkusnih izpitih
visokošolski prijavno-informacijski sluţbi sporoči visokošolski zavod
oz. Republiški izpitni center najkasneje do 28. julija 1995.

Seznam naknadno sprejetih kandidatov se objavi na oglasni deski
visokošolske prijavno-informacijske sluţbe in na oglasnih deskah
visokošolskih zavodov najkasneje do 28. septembra 1995.

Podatke o opravljenih preizkusih umetniške nadarjenosti oziroma
psihofizične sposobnosti visokošolski prijavno-informacijski sluţbi
sporoči visokošolski zavod najkasneje do 28. julija 1995.

VII. Jesenski roki, prosta mesta in tretja prijava
Kandidati, ki opravijo zaključni izpit v jesenskem izpitnem roku in
kandidati, drţavljani Republike Slovenije, ki so v tekočem šolskem letu
končali izobraţevanje v tujini, predloţijo visokošolski prijavnoinformacijski sluţbi dokazilo o izpolnjevanju pogojev najkasneje do 25.
septembra 1995.

Kandidati, ki opravijo zaključni izpit oziroma maturo v jesenskem
izpitnem roku, so v tekočem šolskem letu sprejeti za vpis v študijski
program, naveden v prvi prijavi, če vpis v ta program ni bil omejen. Če
so se ti kandidati prijavili v študijske programe, za katere je bil vpis
omejen, so lahko sprejeti le, če so še prosta mesta.

Za kandidate, ki v jesenskem izpitnem roku opravijo maturo,
podatke iz spričeval 3. in 4. letnika ter podatke iz maturitetnega
spričevala visokošolski prijavno-informacijski sluţbi sporoči
Republiški izpitni center, najkasneje do 25. septembra 1995.

Če potem, ko so končani postopki za izbiro kandidatov, ostanejo prosta
vpisna mesta, lahko visokošolski zavod podaljša rok za prijavo
kandidatov ter o tem obvesti v izbirnih postopkih izpadle kandidate.

Izjeme

Kandidati se prijavijo z obrazcem Tretja prijava, ki jo pošljejo
visokošolskemu zavodu do 1. oktobra. Če število teh prijav preseţe
številu prostih vpisnih mest, se za izbiro smiselno uporabljajo merila,
ko so s študijskim programom določena za primer omejitve vpisa.

Dokazilo o končanem srednješolskem programu za kandidate, ki so se
vpisali v 4-letne srednješolske programe od šolskega leta 1981/82 do
1985/86 in so jih končali do 31. 8. 1991 oziroma 31. 8. 1992, je
diploma (namesto spričevala o zaključnem izpitu).

VIII. Tujci in Slovenci brez slovenskega drţavljanstva

Spričevalo o zaključnem izpitu - poskusni maturi velja kot
maturitetno spričevalo.
Če so se kandidati prijavili za vpis v študijski program, za katerega je
vpis omejen, spričevalu priloţijo potrdilo Republiškega izpitnega
centra, iz katerega je razviden splošni uspeh pri maturi, izračunan po
določilih Pravilnika o maturi (Uradni list RS št. 50/93).

Po Pravilniku o študiju tujcev in Slovencev brez slovenskega
drţavljanstva v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 5/94) se v skladu
s tem razpisom vpisujejo tuji drţavljani in Slovenci brez slovenskega
drţavljanstva. Po določilih pravilnika se jih na višje in visoke šole,
fakultete in akademije obeh univerz lahko vpiše do 5 % razpisanega
števila študijskih mest za posamezni program ali smer. O vpisu teh tujih
drţavljanov bosta odločali univerzi. Kandidati dobijo o tem informacije
v sluţbah za mednarodno sodelovanje Univerze v Ljubljani, Ljubljana,
Kongresni trg 12 (tel. (061) 12-54-055), Univerze v Mariboru, Maribor,
Krekova 2 (tel. (062) 212-281) in Ministrstva za šolstvo in šport,
Ljubljana, Ţupančičeva 6 (tel. (061) 176-54-44).

Kandidati, drţavljani Republike Slovenije, ki so končali srednjo šolo v
tujini, predloţijo zaključno spričevalo te šole in odločbo o
nostrifikaciji tega spričevala.
Spričevalo o mednarodni maturi je enakovredno maturitetnemu
spričevalu pridobljenemu v Republiki Sloveniji. V primeru omejitve
vpisa bodo kandidati z mednarodno maturo izbrani glede na splošni
uspeh pri maturi, za katerega bodo dobili tolikšen deleţ točk, kot je
navedeno pri posameznem študijskem programu za maturo in uspeh v
3. in 4. letniku.

IX. Opozorilo za ţe vpisane študente
Študentje, ki imajo status v študijskem letu 1994/95 in ţelijo zamenjati
študijski program, se morajo prijaviti tako, kot drugi kandidati.

VI. Izbirni postopek

X. Informativni dan

Na podlagi števila razpisanih študijskih mest, sklepa o omejitvi vpisa,
meril o izbiri kandidatov, podatkov iz prve in druge prijave za vpis ter
predloţenih dokazil visokošolska prijavno-informacijska sluţba
vsakega kandidata razvrsti na prvega izmed v prijavah navedenih
študijskih programov, za katerega izpolnjuje pogoje oziroma za
katerega doseţe zadostno število točk, in objavi sezname sprejetih
kandidatov.
Če z merili za izbiro kandidatov, obljavljenimi v razpisu za vpis ni
določeno drugače, se na seznam sprejetih uvrstijo tudi kandidati z
enakim številom točk, kot jih je dosegel zadnji glede na število prostih
vpisnih mest, določenih s sklepom o omejitvi vpisa.

Na visokošolskih zavodih bo v petek, 10. in soboto, 11. marca 1995
informativni dan, na katerem se boste lahko podrobneje seznanili z
vpisnimi pogoji, moţnostmi in pogoji izobraţevanja, s poklici oziroma
z delom, moţnostmi zaposlovanja in nadaljevanja izobraţevanja ter z
drugimi informacijami, ki so pomembne za odločanje. V petek, 10.
marca, bo informiranje ob 9. in 15. uri namenjeno predvsem
srednješolcem, v soboto, 11. marca ob 9. uri pa predvsem tistim, ki se
zanimajo za izredni študij. Informativna mesta so navedena pri
posameznih visokošolskih zavodih.
XI. Izredni študij

Izbirni postopek se opravi v treh dneh po objavi rezultatov mature, ki
so jo kandidati opravljali v spomladanskem roku v tekočem šolskem
letu, najkasneje pa do 5. avgusta 1995. Seznami sprejetih kandidatov
se objavijo na oglasni deski visokošolske prijavno-informacijske
sluţbe in na oglasnih deskah visokošolskih zavodov.

Kandidati za izredni študij se prijavljajo in vpisujejo po enakem
postopku in v enakih rokih kot kandidati za redni študij. Izobraţevanje
za izredne študente se lahko v celoti ali deloma organizira tudi izven
sedeţa visokošolskega zavoda, če je dovolj kandidatov. Kraji so
navedeni v tem razpisu.
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XII. Vpis
MATURITETNI PREDMETI

Vpis v začetni letnik študija bo v referatih za študijske zadeve
visokošolskih zavodov od 1. septembra do 30. septembra 1995.
Posamezni visokošolski zavodi natančneje določijo datum vpisa in o
tem pisno obvestijo vse sprejete kandidate. Kandidati naj prinesejo k
vpisu osebno izkaznico, zdravstveno izkaznico, tri fotografije (dve 4 x 6
cm, eno 3 x 3 cm) in denar za obrazce, koleke in različne prispevke.

a) Obvezni:
- slovenski jezik s knjiţevnostjo (ali italijanski oziroma madţarski
jezik kot materinščina na narodnostno mešanih območjih),
- tuji jezik (angleški, nemški, francoski, italijanski, španski in ruski),
- matematika.

Vpisani kandidati se lahko, skladno z določili Zakona o visokem
šolstvu vzporedno vpišejo še na drug študijski program. Natančnejše
informacije prejmejo na posameznem visokošolskem zavodu.

b) Splošnoizobraževalni predmeti:
- fizika,
- kemija,
- biologija z ekologijo,
- zgodovina,
- geografija,
- psihologija,
- filozofija,
- sociologija,
- ekonomija,
- zgodovina umetnosti,
- latinski jezik,
- tuji jeziki (angleški, nemški, francoski, italijanski, španski in ruski),
- slovenski jezik kot jezik okolja na narodnostno mešanem območju
na Obali,
- italijanski jezik kot jezik okolja na narodnostno mešanem območju
na Obali,
- slovenski jezik na dvojezičnem območju Pomurja,
- madţarski jezik na dvojezičnem območju Pomurja.

XIII. Vpis v tretji letnik
V nekaterih študijskih programih se študij začne tudi v 3. letniku, za
diplomante višješolskega študija. Kandidati za vpis v 3. letnik izpolnijo
Prvo prijavo za vpis in jo pošljejo kot je navedeno v točki I..
XIV. Razpis za vpis v podiplomski študij
Razpis za vpis v podiplomski študij bosta univerzi posebej objavili v
posebnem razpisu.
XV. Štipendije
Informacije o štipendijah dobite v skupnem razpisu štipendij, ki bo
objavljen do konca marca v dnevnem časopisju.

c) Strokovno-teoretični predmeti oziroma področja:
- gradbena mehanika,
- geodezija,
- mehanika,
- navtika,
- rudarstvo,
- pravo,
- elektrotehnika,
- računalništvo,
- lesarstvo,
- likovna teorija.
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Seznam visokošolskih zavodov, ki ţelijo preizkuse iz posameznih predmetov opravljati na Republiškem
izpitnem centru:
1. Akademija za gledališče, radio, film in televizijo
diferencialni izpiti: zgodovina umetnosti, dva tuja jezika

preizkusni izpit: fizika, kemija
* NTF - oddelek za montanistiko
- odsek za gozdarstvo in geotehnologijo
diferencialni izpit: fizika, kemija
preizkusni izpit: fizika, kemija
- odsek za geologijo
diferencialni izpit: fizika,
preizkusni izpit: fizika
- odsek za metalurgijo in materiale
diferencialni izpit: fizika
preizkusni izpit: fizika, kemija

2. Biotehniška fakulteta
* BTF - mikrobiologija
preizkusni izpit: fizika, biologija, kemija
* BTF - oddelek za biologijo
preizkusni izpit: fizika, kemija, biologija
* BTF - oddelek za agronomijo
preizkusni izpit: fizika, kemija
* BTF - oddelek za zootehniko
preizkusni izpit: matematika, fizika, kemija
* BTF - oddelek za ţivilstvo
preizkusni izpit: matematika, kemija
* BTF - oddelek za gozdarstvo
preizkusni izpit: biologija, matematika
* BTF - oddelek za lesarstvo
preizkusni izpit: fizika, matematika, kemija

11. Fakulteta za strojništvo
diferencialni izpit: fizika
preizkusni izpit: fizika
12. Filozofska fakulteta
* Filozofija
preizkusni izpit: filozofija
* Sociologija in sociologija kulture
preizkusni izpit: eden od predmetov francoski jezik, nemški jezik,
španski jezik, italijanski jezik
* Pedagogika
preizkusni izpit: psihologija ali filozofija
* Umetnostna zgodovina
preizkusni izpit: zgodovina, umetnostna zgodovina, geografija
* Arheologija
preizkusni izpit: zgodovina
*Etnologija in kulturna antropologija
preizkusni izpit: zgodovina, slovenski jezik
* Primerjalna knjiţevnost in literarna teorija
preizkusni izpit: tuji jezik, zgodovina
* Geografija
preizkusni izpit: geografija
* Angleški in nemški jezik
preizkusni izpit: angleški jezik, nemški jezik
* Vzhodnoazijske študije
preizkusni izpit: tuji jezik

3. Ekonomska fakulteta
preizkusni izpit: matematika
4. Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
diferencialni izpit: fizika
preizkusni izpit: fizika
5. Fakulteta za druţbene vede
preizkusni izpit: matematika, slovenski jezik, tuji jezik (angleščina
ali nemščina)
6. Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo
diferencialni izpit: fizika
preizkusni izpit: matematika, fizika
7. Fakulteta za matematiko in fiziko
* FMF - matematika
preizkusni izpit: matematika
* FMF - fizika
diferencialni izpit: fizika
preizkusni izpit: matematika, fizika

13 . Medicinska fakulteta
preizkusni izpit: matematika, tuji jezik, eden od naravoslovnih
predmetov (fizika, kemija ali biologija)

8. Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
diferencialni izpit: fizika, kemija
preizkusni izpit: kemija, fizika ali matematika

14. Pedagoška fakulteta
preizkusni izpit: slovenski jezik

9. Fakulteta za farmacijo
diferencialni izpit: kemija, fizika, biologija z ekologijo
preizkusni izpit: fizika, kemija in biologija z ekologijo

15. Veterinarska fakulteta
diferencialni izpit: kemija, biologija
preizkusni izpit: fizika, kemija, biologija

10. Naravoslovnotehniška fakulteta
* NTF - oddelek za tekstilno tehnologijo
diferencialni izpit: fizika, kemija

16. Visoka šola za socialno delo
preizkusni izpit: psihologija, sociologija
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UNIVERZA V LJUBLJANI
Vpisni pogoji:
V navedene študijske programe se lahko vpiše,
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal gimnazijo ali štiriletno srednjo šolo z
dvema tujima jezikoma,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal drugi štiriletni srednješolski program,
če opravi diferencialne izpite iz zgodovine umetnosti, enega tujega
jezika za študij dramske igre in umetniške besede, oziroma dveh
tujih jezikov za vse druge programe.

AKADEMIJA ZA GLASBO
61000 LJUBLJANA, Stari trg 34
Telefon: (061) 221-842
Informativno mesto: Stari trg 34, pritličje, avtobus št. 3 (smer Rudnik).
Na Akademiji za glasbo poteka študij po naslednjih štiriletnih
visokošolskih programih:

Vsi kandidati morajo opraviti tudi preizkus posebne nadarjenosti
in dokazati ustrezne psihofizične sposobnosti.

1.
2.
3.
4.
5.

kompozicija in glasbena teorija
dirigiranje
petje
inštrumenti s tipkami: klavir, orgle, čembalo
godala in drugi inštrumenti s strunami: violina, viola,
violončelo, kontrabas, harfa in kitara (za inštrument kitara je
samo dveletni-višješolski študij)
6. pihala, trobila in tolkala: flavta, oboa, klarinet, fagot, rog,
trobenta, pozavna, tuba in tolkala
7. glasbena pedagogika
8. cerkvena glasba

Če bo vpis omejen (če bo poleg opravljene mature ali izpolnjenih
obveznosti iz točke b) in c) preizkus posebne nadarjenosti in ustrezne
psihofizične sposobnosti izkazalo več kandidatov, kot je vpisnih mest),
bodo kandidati izbrani glede na
- uspeh pri preizkusu posebne nadarjenosti
in psihofizičnih sposobnosti
80 % točk
- uspeh pri maturi oz. zaključnem izpitu
15 % točk
- uspeh v 3. in 4. letniku
5 % točk.
Preizkus posebne nadarjenosti je za različne programe različen in
podrobneje določen s programi. Kandidati dokaţejo psihofizične
sposobnosti z zdravniškim spričevalom: za vse štiri programe zadošča
splošno zdravniško spričevalo. Za dramsko igro in umetniško besedo je
potreben za sprejete kandidate tudi foniatrični in stomatološki
specialistični izvid (s pregledom ustne votline), za gledališko in
radijsko reţijo ter za filmsko in televizijsko reţijo pa je potreben
specialistični izvid za vid in sluh.
Podrobnejše informacije o programu in načinu opravljanja izpita lahko
kandidati dobijo pisno ali ustno na tajništvu akademije. Pismu naj
priloţe ovojnico s točnim naslovom in znamko za odgovor.
Kandidati morajo predloţiti tajništvu akademije:
1. fotokopijo osebne izkaznice
2. kratek ţivljenjepis
3. dve ovojnici z natančnim naslovom kandidata in znamkama za
odgovor
4. tri fotografije formata 4x6 cm
5. nalogo (kandidati za reţijo v štirih izvodih, kandidati za dramaturgijo
v treh izvodih-obvezno v formatu A4)
6. besedila, ki jih izbere kandidat sam (kandidati na oddelku za igro v
desetih izvodih)
7. fotostrip (za filmsko reţijo)
8. potrdilo o splošnem zdravniškem pregledu
Dokazila o izpolnjevanju pogojev sprejema tajništvo akademije do
26.6.1995. Preizkusi nadarjenosti bodo predvidoma od 5. do 20. julija
1995. Kandidati bodo o dnevu obveščeni.

Pri 1., 3., 4., 5., 6. in 8. programu se študenti odločajo za umetniško ali
pedagoško smer študija.
Diplomanti umetniške smeri dobijo strokovni naslov akademski
glasbenik z navedbo discipline, diplomanti pedagoške smeri pa profesor
glasbe z navedbo discipline. Diplomanti glasbene pedagogike dobijo
strokovni naslov profesor glasbe.
Diplomanti višješolskega programa dobijo strokovni naslov glasbenikkitarist.
Vpisni pogoji:
V navedene programe se lahko vpiše,
a) kdor je opravil zaključni izpit na srednji glasbeni šoli ali maturo.
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.
Vsi kandidati morajo opraviti tudi preizkus glasbeno-umetniške
nadarjenosti.
Če bo vpis omejen (če bo poleg opravljene mature ali zaključnega
izpita iz točke a) ali b preizkus glasbeno umetniške nadarjenosti
izkazalo več kandidatov, kot je vpisnih mest), bodo kandidati izbrani
glede na
- uspeh pri preizkusu glasbeno umetniške nadarjenosti
80 % točk
- uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu
15 % točk
- uspeh v 3. in 4. letniku
5 % točk
Podrobnejše informacije o preizkusih so dostopne v študentskem
referatu.

Vpisna mesta: 20 mest za redni študij.

Vpisna mesta: 20 mest za redni študij glasbene pedagogike in 70 mest
za redni študij drugih programov.

AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST
61000 LJUBLJANA, Erjavčeva 23
Telefon: (061) 212-726, 219-071
Informativno mesto: Erjavčeva 23.

AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO,
FILM IN TELEVIZIJO

Akademija izvaja visokošolski študij slikarstva, kiparstva in
oblikovanja (smeri: industrijsko oblikovanje, vizualne komunikacije).
Diplomanti dobijo strokovni naslov akademski slikar, akademski kipar,
diplomirani industrijski oblikovalec in diplomirani oblikovalec
vizualnih komunikacij. Študij traja 4 leta (8 semestrov).
Vpisni pogoji:
V študijske programe se lahko vpiše,
a) kdor je opravil maturo
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

61000 LJUBLJANA, Nazorjeva 3
Telefon: (061) 210-412
Informativno mesto: Nazorjeva 3 (avtobusi 1, 2, 3, 6, 9).
Akademija izvaja naslednje visokošolske študijske programe:
- dramska igra in umetniška beseda
- gledališka in radijska reţija
- filmska in televizijska reţija
- dramaturgija.

Vsi kandidati morajo opraviti preizkus umetniške oziroma
oblikovalske nadarjenosti.

Študij traja štiri leta. Diplomanti ustreznih smeri dobijo naslednje
strokovne naslove: diplomirani igralec, diplomirani gledališki in
radijski reţiser, diplomirani filmski in televizijski reţiser, diplomirani
dramaturg.
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Če bo vpis omejen (če bo poleg končane srednje šole umetniško
oziroma oblikovalsko nadarjenost izkazalo več kandidatov, kot je
vpisnih mest), bodo kandidati izbrani glede na:
- uspeh pri preizkusu umetniške oz.
oblikovalske nadarjenosti
80 % točk
- splošni uspeh pri maturi oz. zaključnem izpitu
15 % točk
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
5 % točk
V izjemnih primerih se v navedene študijske programe lahko vključi
tudi, kdor ne izpolnjuje pogojev pod a) ali b), izkazuje pa izjemno
umetniško oziroma oblikovalsko nadarjenost.

Če bo vpis omejen, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na
- splošni uspeh pri maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku¸
kandidati iz točke b) glede na
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri preizkusnem izpitu iz fizike,
biologije in kemije

60 % točk
40 % točk

20 % točk
40 % točk
40 % točk

Izredni študij ne bo organiziran.

Preizkus umetniške nadarjenosti za slikarstvo, kiparstvo in oblikovanje
obsega dva dela.

Vpisna mesta: 50 mest za redni študij.

1. Kandidati morajo predloţiti tajništvu akademije do 16.6.1995 (od 9.
do 14. ure) v mapi, označeni s svojim imenom, za:
- slikarstvo: 30 risb (format 50x70 cm) s sledečo tematiko: glava,
figura, in proste risarske in slikarske kompozicije;
- kiparstvo: 5 kiparskih del, od tega tri portrete naravne velikosti v
(ţgani) glini, mavcu ali katerem drugem kiparskem materialu ter 10 risb
opisane tematike in formata;
- oblikovanje: 10 prostoročnih risb (format 50x70 cm) z eno ali več
sledečih tem: glava, portret, figura, predmet ali tudi druga risarska in
slikarska tematika in en ali več oblikovalskih izdelkov (oblikovani
predmeti ali dela s področja vizualnih komunikacij), fotografija in drugi
izdelki, ki kaţejo kandidatovo oblikovalsko nadarjenost.
Vse tridimenzionalne predmete kandidat predstavi s črnobelo
fotografijo ali prezentacijskimi risbami (kandidati naj ne pošiljajo
tridimenzionalnih modelov).

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA - ODDELEK ZA
BIOLOGIJO
Večna pot 111, tel.: (061) 265-584, 265-585
izvaja:
1. Visokošolski študijski program Biologije. V 2. letniku se študij
razcepi v pedagoško in raziskovalno-tehniško smer. Diplomanti
pedagoške smeri dobijo strokovni naslov profesor biologije, diplomanti
raziskovalno-tehniške smeri pa naslov diplomirani biolog. Študij traja 8
semestrov in diplomski semester.
Vpisni pogoji:
V visokošolski študijski program Biologija se lahko vpiše,
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal gimnazijski program oziroma drugi
štiriletni srednješolski program.

Kandidati predloţijo tajništvu akademije skupaj s svojimi deli ovojnico
z znamko in svojim naslovom, da jim bo komisija za preverjanje
umetniške oz. oblikovalske nadarjenosti po pregledu del sporočila, ali
smejo k drugemu delu preizkusa. Drugi del preizkusa umetniške
oziroma oblikovalske nadarjenosti lahko opravljajo le kandidati s
pozitivno ocenjenimi deli.

Če bo vpis omejen, bodo:
kandidati iz točke a) izbrani glede na
- splošni uspeh pri maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh iz biologije z ekologijo pri maturi

2. Drugi del preizkusa se izvaja v ateljejih akademije in traja za
slikarstvo, kiparstvo in oblikovanje predvidoma od 5. do 20. 07. 1995.

kandidati iz točke b) glede na
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri preizkusnem izpitu iz fizike,
kemije in biologije

Kandidati opravljajo:
- za slikarstvo: risanje glave po ţivem modelu, risanje oblečene
figure v prostoru, barvno kompozicijo in figuralno kompozicijo;
- za kiparstvo: modeliranje glave po ţivem modelu, modeliranje
reliefa po mavčni predlogi in figuralno kompozicijo;
- za oblikovanje: prikaz oblikovalskega problema z besedo in skico,
prostoročno risanje po ţivem modelu, kompozicijski oblikotvorni
test, dvodimenzionalna grafična naloga in tridimenzionalna naloga
v gradivu.

60 % točk
30 % točk
10 % točk

20 % točk
40 % točk
40 % točk

Izredni študij bo organiziran, če se bo prijavilo najmanj 15 kandidatov.
Vpisna mesta: 70 mest za redni študij biologije in 15 za izredni študij.
2. Visokošolski študijski program biologija-kemija in biologijagospodinjstvo (visokošolski program skupaj s Pedagoško fakulteto
Ljubljana in Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo ter
Naravoslovnotehniško fakulteto). Glej besedilo skupnega razpisa pri
Pedagoški fakulteti Ljubljana.

Vpisna mesta: slikarstvo 15 mest za redni študij, kiparstvo 6 mest za
redni študij in oblikovanje 30 mest za redni študij.

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
61000 LJUBLJANA, Jamnikarjeva 101
Telefon: (061) 123-11-61

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA - ODDELEK ZA
AGRONOMIJO

Fakulteta ima naslednje oddelke: za biologijo, za agronomijo, za
zootehniko, za ţivilstvo, za gozdarstvo in za lesarstvo.
Informativno mesto za vse oddelke: Jamnikarjeva 101, predavalnica
1/prva stavba (avtobus 14).

Jamnikarjeva 101, tel.: (061) 123-11-61
izvaja visokošolski študijski program kmetijstva - smer agronomija,
ki traja 8 semestrov in diplomski semester ter daje strokovni naslov
diplomirani inţenir kmetijstva - smer agronomija; višješolski študijski
program kmetijstva - smer agronomija, ki traja dva letnika (4
semestre in diplomski semester) in daje strokovni naslov inţenir
kmetijstva - smer agronomija; visokošolski študijski program
krajinske arhitekture, ki traja 8 semestrov in daje strokovni naslov
diplomirani inţenir krajinske arhitekture.

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
Ljubljana, Jamnikarjeva 101, tel.: (061) 123-11-61
izvaja visokošolski študijski program mikrobiologije. Študij traja 8
semestrov in diplomski semester ter daje strokovni naslov diplomirani
mikrobiolog.

Vpisni pogoji:
V visokošolski študijski programa Kmetijstvo - smer agronomija se
lahko vpiše,
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

Vpisni pogoji:
V visokošolski študijski program Mikrobiologija se lahko vpiše,
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program
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Če bo vpis omejen, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na
- splošni uspeh pri maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
kandidati iz točke b) glede na
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri preizkusnem izpitu iz fizike in kemije

kandidati iz točke b) glede na
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri preizkusnem izpitu iz matematike,
fizike in kemije

60 % točk
40 % točk

Če bo vpis omejen, bodo kandidati izbrani glede na
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu oz. maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk
40 % točk

Izredni študij poteka pri Oddelku za zootehniko, Groblje 3 v Domţalah
v posebnih tečajih, če se prijavi vsaj 10 kandidatov.
Vpisna mesta: 35 mest za višješolski redni študij, 60 mest za
visokošolski redni študij in 35 mest za izredni študij.
Izredni študij - nadaljevanje študija: v 3. prehodni letnik visokošolskega
izobraţevanja se lahko vpišejo kandidati, ki so končali višje šolski
študij agronomije ali ţivinoreje. Študij bo organiziran, če se bo prijavilo
najmanj 15 kandidatov. Vpisnih mest je 50.

60 % točk
40 % točk

V visokošolski študijski program Krajinska arhitektura se lahko
vpiše,
a) kdor je opravil maturo
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal gimnazijo ali katerikoli štiriletni
srednješolski program.

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA - ODDELEK ZA
ŢIVILSTVO

Vsi kandidati morajo opraviti preizkus posebne nadarjenosti (test
kreativnosti, dojemanje prostora, dispozicija za likovno dojemanje
in predstavljanje prostora).
Če bo vpis omejen, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na
- splošni uspeh pri maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri preizkusu nadarjenosti

15 % točk
10 % točk
75 % točk

kandidati iz točke b) glede na
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri preizkusu nadarjenosti

15 % točk
10 % točk
75 % točk

Jamnikarjeva 101, telefon (061) 123-11-61
izvaja visokošolski študijski program ţivilske tehnologije, ki traja 8
semestrov in diplomski semester in daje strokovni naslov diplomirani
inţenir ţivilske tehnologije.
Vpisni pogoji:
V visokošolski študijski program Ţivilske tehnologije se lahko vpiše,
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal gimnazijo ali katerikoli štiriletni
srednješolski program.
Če bo vpis omejen, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na
- splošni uspeh pri maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku

Vpisna mesta: 90 mest za visokošolski redni študij in 45 mest za
višješolski redni študij kmetijstva - smer agronomija in 28 mest za
visokošolski redni študij krajinske arhitekture.

kandidati iz točke b) glede na
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri preizkusnem izpitu iz matematike
in kemije

Izredni študij-nadaljevanje študija: V 3. prehodni letnik visokošolskega
izobraţevanja se lahko vpišejo kandidati, ki so končali višješolski študij
agronomije ali ţivinoreje. Študij bo organiziran, če se bo prijavilo
najmanj 30 kandidatov. Vpisnih mest je 50.

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA - ODDELEK ZA
ZOOTEHNIKO

60 % točk
40 % točk

20 % točk
40 % točk
40 % točk

Izredni študij bo organiziran, če se bo prijavilo vsaj 30 kandidatov.
Vpisna mesta: 60 mest za redni študij in 30 mest za izredni študij.

Groblje 3, 61230 Domţale, tel.: (061) 713-611
izvaja:
- višješolski študij kmetijstva smer zootehnika, ki traja 4 semestre
in diplomski semester ter daje strokovni naslov inţenir kmetijstva
smer zootehnika;
- visokošolski študij kmetijstva smer zootehnika, ki traja 8
semestrov in diplomski semester ter daje strokovni naslov
diplomirani inţenir kmetijstva smer zootehnika.

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA - ODDELEK ZA
GOZDARSTVO
Večna pot 83, telefon (061) 123-11-61
izvaja program za pridobitev višje in visoke izobrazbe v gozdarstvu.
Višješolski študij traja 4 semestre in diplomski semester ter daje
strokovni naslov gozdarski inţenir. Visokošolski študij traja 8
semestrov in diplomski semester ter daje strokovni naslov diplomirani
gozdarski inţenir.

Vpisni pogoji:
V visokošolski študijski program Kmetijstvo - smer zootehnika se
lahko vpiše,
a) kdor je opravil maturo
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal gimnazijo ali katerikoli štiriletni
srednješolski program
Če bo vpis omejen, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na
- splošni uspeh pri maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku

40 % točk

V višješolski študijski program Kmetijstvo - smer zootehnika se
lahko vpiše,
a) kdor je končal gimnazijo ali katerikoli štiriletni srednješolski
program,
b) kdor je opravil maturo.

20 % točk
40 % točk
40 % točk

V višješolski študijski program Kmetijstvo - smer agronomija se
lahko vpiše,
a) kdor je opravil zaključni izpit v štiriletnem srednješolskem
programu kmetijski tehnik, gozdarski tehnik, veterinarski tehnik in
ţivilski tehnik,
b) kdor je opravil maturo.
Če bo vpis omejen, bodo
kandidati izbrani glede na
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu oziroma maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku

20 % točk
40 % točk

Vpisni pogoji:
V visokošolski študijski program Gozdarstvo se lahko vpiše,
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal gimnazijo ali katerikoli štiriletni
srednješolski program.
Če bo vpis omejen, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na
- splošni uspeh pri maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk
40 % točk
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60 % točk
40 %t očk

kandidati iz točke b) glede na
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri preizkusnem izpitu iz biologije
in matematike

Študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe Visoka
poslovna šola, ki traja sedem semestrov. Strokovni naslov bo določen v
skladu z zakonom. Visokošolski študijski program, ki traja 4 leta in
daje strokovni naslov diplomirani ekonomist, poteka v enotnih prvih
dveh letnikih, v tretjem letniku pa se razveji v ekonomski in poslovni
oddelek.

20 % točk
40 % točk
40 % točk

V višješolski študijski program Gozdarstvo se lahko vpiše,
a) kdor je opravil zaključni izpit v srednješolskem programu gozdarski
tehnik,
b) kdor je opravil maturo.
Če bo vpis omejen, bodo kandidati izbrani glede na
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu oz. maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku

V prijavi za vpis morajo kandidati izrecno navesti ali se prijavljajo za
vpis v visoki strokovni program ali za visokošolski program. Med
študijem je po pogojih, ki so navedeni v študijskem programu, moţen
tudi prehod med obema programoma.

60 % točk
40 % točk

A. Študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe - Visoka
poslovna šola

Nadaljevanje študija: Diplomanti višješolskega študija, ki so vpisali višješolski
študij pred študijskim letom 1991/92, se lahko vpišejo v 3. letnik visokošolskega
študija, če opravijo preizkus znanja iz matematike, statističnih metod, kemije z
osnovami biokemije, mehanike in računalništva.

Visoka poslovna šola usposablja diplomante za takojšnjo konkretno
praktično uporabo strokovnih znanj, analitičnih postopkov in poslovnih
tehnik. Nudi jim poglobljena oţja strokovna znanja na posameznem
poslovnem področju ali poslovni funkciji oziroma na dločenem
segmentu gospodarskih aktivnosti, ki zahtevajo visoka strokovna
znanja.

Izredni višješolski študij bo organiziran, če se bo prijavilo vsaj 10
kandidatov.

Smeri študija: študijski program 1. letnika je enoten, v 2. letniku pa
bodo študenti izbirali naslednje smeri: management, turizem,
podjetništvo,
mednarodno
poslovanje,
podjetniške
finance,
zavarovalstvo, bančništvo, računovodstvo, poslovno informiranje.

Vpisna mesta: 30 mest za redni višješolski študij, 40 mest za redni
visokošolski študij in 40 mest za izredni višješolski študij.

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA - ODDELEK ZA
LESARSTVO

Vpisni pogoji:
A. V študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe
Visoka poslovna šola se lahko vpiše kdor je opravil zaključni izpit v
kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu ali maturo.

Roţna dolina cesta VIII/34, telefon (061) 123-11-61
izvaja višješolski in visokošolski študijski program lesarstvo.

Če bo vpis omejen, bodo kandidati izbrani glede na
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu oz. maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku

Višješolski študijski program traja 4 semestre in diplomski semester ter
daje strokovni naslov inţenir lesarstva. Visokošolski študijski program
traja 8 semestrov in diplomski semester ter daje strokovni naslov
diplomirani inţenir lesarstva.

60% točk
40% točk

B. Visokošolski program Ekonomija (ekonomski in poslovni oddelek)
Vpisni pogoji:
V visokošolski študijski program Lesarstvo se lahko vpiše,
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal gimnazijo ali katerikoli štiriletni
srednješolski program.
Če bo vpis omejen, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na
- splošni uspeh pri maturi
60 % točk
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
40 % točk
kandidati iz točke b) glede na
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri preizkusnem izpitu iz fizike,
matematike in kemije

Visokošolski program izobraţuje diplomirane ekonomiste, ki so v
ekonomskem oddelku usposobljeni za analitična in druga visoko
strokovna ali raziskovalna dela z narodnogospodarsko naravnanostjo, v
poslovnem oddelku pa za reševanje vprašanj poslovanja organizacije v
trţnem okolju ter za vodenje funkcionalnih področij v gospodarskih in
drugih organizacijah.
Vpisni pogoji:
V visokošolski študijski program Ekonomija (ekonomski in poslovni
oddelek) se lahko vpiše,
a) kdor je opravil maturo s splošnoizobraţevalnima izbirnima
predmetoma,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

20 % točk
40 % točk
40 % točk

V višješolski študijski program Lesarstvo se lahko vpiše,
a) kdor je končal gimnazijo ali katerikoli štiriletni srednješolski
program,
b) kdor je opravil maturo,
Če bo vpis omejen, bodo kandidati izbrani glede na
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu oz. maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk
40 % točk

Izredni višješolski študij bo organiziran, če se bo prijavilo vsaj 30
kandidatov.

Če bo vpis omejen, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na
- splošni uspeh pri maturi
- uspeh pri obveznih predmetih mature
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk
10 % točk
30 % točk

kandidati iz točke b) glede na
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri preizkusnem izpitu iz matematike

20 % točk
40 % točk
40 % točk

Smeri študija

Vpisna mesta: 30 mest za redni višješolski študij, 70 mest za redni
visokošolski študij in 30 mest za višješolski izredni študij.

Študijski program je v prvih dveh letnikih enoten, v 3. letniku se
študenti vpišejo na ekonomski oddelek ali na poslovni oddelek.
Ekonomski oddelek ima enoten 3.letnik, v 4.letniku pa 3 smeri:
narodnogospodarsko, za mednarodno menjavo in bančno-finančno
smer. Na poslovnem oddelku se študij razveji ţe v 3.letniku na
naslednjih pet smeri: za trţenje, finančno, računovodsko, smer za
organizacijo in vodenje ter informacijsko-upravljalsko smer.

EKONOMSKA FAKULTETA
61109 LJUBLJANA, Kardeljeva ploščad 17
Telefon: (061) 168-33-33
Informativno mesto: Kardeljeva ploščad 17, velika in mala dvorana
(avtobusi 6, 8, 20).
9

Način študija

Vpisni pogoji:
V višješolski študijski program Hotelirstvo in turizem - smer
hotelirstvo, smer turizem, se lahko vpiše, kdor je z zaključnim
izpitom končal štiriletni srednješolski program gostinska in turistična
dela ali kateri koli drugi srednješolski program z dvema tujima
jezikoma ali opravil maturo.

Fakulteta organizira redni in izredni študij. Redni študij se izvaja na
sedeţu fakultete v Ljubljani. Za vpis na izredni študij predvideva
fakulteta program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe "visoka
poslovna šola". Izredni študij se izvaja na sedeţu fakultete v Ljubljani
in v študijskih skupinah zunaj Ljubljane.

Če bo vpis omejen, bodo kandidati izbrani glede na
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu oz. maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku

Te skupine so:
v Kranju (Ljudska univerza, Center za izobraţevanje in kulturo Kranj,
Staneta Ţagarja 1);
v Novi Gorici (Ljudska univerza, Cankarjeva 8) - kot študij na daljavo;
v Postojni (Ljudska univerza, Ljubljanska 2);
v Kočevju (Ljudska univerza Joţe Šeško, Trg zbora odposlancev 30);
v Krškem (Posavski center za permanentno izobraţevanje, Cesta krških
ţrtev 30);
na Ptuju (Ljudska univerza, Trg MDB 2) - kot študij na daljavo;
v Trebnjem (Center za izobraţevanje in kulturo, Kidričeva 2) - kot
študij na daljavo
v Trbovljah (Revirska ljudska univerza, Trg svobode 11 a);
v Črnomlju (Zavod za izobraţevanje in kulturo, Ţupančičeva 1);
na Ravnah (Izobraţevalni center Smeri, d.o.o., Koroška c. 14).

60 % točk
40 % točk

Način študija: izredni.
Kraj izvajanja: Ekonomska fakulteta in Biotehniška fakulteta v
Ljubljani.
Vpisna mesta: skupaj 120 (60 smer hotelirstvo in 60 smer turizem).

FAKULTETA ZA ARHITEKTURO
Zoisova 12, telefon (061) 126-43-19
Informativno mesto: Zoisova 12 (pritličje levo)
Fakulteta izvaja visokošolski študij arhitekture. Študij traja devet
semestrov. Diplomant dobi strokovni naslov diplomirani inţenir
arhitekture.

Učni proces v skupinah izrednega študija poteka po sistemu zaporedja
predmetov in traja v vsakem letniku po tri semestre (18 mesecev).
Predavanja in druge oblike pedagoškega dela so v popoldanskem času.
Izredni študij se financira s prispevki podjetij ali študentov samih.
Šolnina bo določena in objavljena v mesecu avgustu za vsak letnik
študija, če se bo prijavilo razpisano število študentov.

Vpisni pogoji:
V visokošolski študijski program Arhitektura se lahko vpiše,
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal gimnazijo ali katerikoli štiriletni
srednješolski program.
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus nadarjenosti za študij
arhitekture.

V okviru štiriletnega študijskega programa za pridobitev visoke strokovne
izobrazbe “Visoka poslovna šola” razpisuje Ekonomska fakulteta v Ljubljani
vpis v 3. letnik izrednega študija za naslednje smeri:
- management 80 mest
- podjetništvo 80 mest
- mednarodno poslovanje 80 mest
- računovodstvo 80 mest
- podjetniške finance 80 mest

Če bo vpis omejen (če bo poleg ustrezne srednje šole nadarjenost za
študij arhitekture izkazalo več kandidatov kot je razpisanih mest),
bodo:
kandidati iz točke a) izbrani glede na
- splošni uspeh pri maturi
10 % točk
- uspeh v 3. in 4. letniku
10 % točk
- uspeh pri preizkusu nadarjenosti
80 % točk

Fakulteta bo izvajala študij na navedenih smereh, če se bo prijavila na vsako
smer vsaj polovica kandidatov razpisanega števila mest.
V 3. letnik izrednega študija se lahko vpišejo študenti, ki so končali višješolski
študij na Ekonomski fakulteti v Ljubljani ali na Ekonomsko-poslovni fakulteti v
Mariboru, če uspešno opravijo izpit iz obeh temeljnih predmetov posameznih
smeri 2. letnika, na katero se nameravajo vpisati. Drugi tuji jezik vpišejo v 3. in
4. letniku in opravijo izpit pred zagovorom diplomskega dela.

kandidati iz točke b) glede na
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri preizkusu nadarjenosti

Informacije: Podrobnejše informacije v zvezi z vpisom dobite na sedeţu
fakultete v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17, telefon (061) 16-83-333, int.224,
238 in 239 za redni študij ter za izredni študij int. 233 in 234 ter direktna (061)
301-106, o vpisu na izredni študij pa tudi na ljudskih univerzah v naštetih krajih.

10 % točk
10 % točk
80 % točk

Preizkus nadarjenosti za študij arhitekture preverja naslednje: posluh za
likovno dojemanje in izraţanje, za prostorsko dojemanje in izraţanje ter
za problematiko arhitekture. Datum preizkusa bo vsem prijavljenim
kandidatom pravočasno sporočen.

Vpisna mesta: 600 mest za redni študij za pridobitev visokošolske
izobrazbe Ekonomija in 400 mest za redni študij za pridobitev visoke
strokovne izobrazbe Visoka poslovna šola ter 450 mest za izredni
študij, od tega 100 mest za izredni študij za pridobitev visokošolske
izobrazbe Ekonomija.

Vpisna mesta: 120 za redni študij in 20 mest za izredni študij.

FAKULTETA ZA DRUŢBENE VEDE

EKONOMSKA FAKULTETA

61109 Ljubljana, Kardeljeva ploščad 5
Telefon: (061) 168-14-61, int. 229

61109 LJUBLJANA, Kardeljeva ploščad 17
Telefon: (061) 168-33-33

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

Informativno mesto: Kardeljeva ploščad 5, desni trakt, avtobusa 6 in 8.

61000 LJUBLJANA, Jamnikarjeva 101
Telefon: (061) 12-31-161

Fakulteta izvaja visokošolske študijske programe: sociologija,
politologija, novinarstvo, komunikologija in kulturologija. Študij
navedenih programov traja štiri letnike.

Ekonomska fakulteta in Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani v
študijskem letu 1995/96 izvajata višješolski študijski program
Hotelirstvo in turizem s smerema hotelirstvo in turizem.

Program Sociologije ima tri smeri:
- analitsko-teoretsko smer (s skupinami izbirnih predmetov za
socialno politiko in socialni razvoj, za prostorsko-ekološko
področje, za pedagoško-kulturološko področje),
- kadrovsko-menedţersko smer,
- smer za druţboslovno informatiko.

Študij traja 3 leta. Diplomanti dobijo strokovni naslov za smer
hotelirstvo inţenir hotelirstva, za smer turizem pa turistični organizator.
Informativno in vpisno mesto: Ekonomska fakulteta Ljubljana,
Kardeljeva ploščad 17 (tel. (061) 16-83-333).
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lahko vpišejo v 3. letnik študija sociologije, politologije, novinarstva in
komunikologije.

Diplomanti dobijo strokovni naslov diplomirani sociolog analitiskoteoretske smeri, diplomirani sociolog kadrovsko-menedţerske smeri
oziroma diplomirani sociolog smeri druţboslovna informatika.

1. Kandidati, ki se ţelijo vpisati v 3. letnik študija na FDV in so diplomirali na
druţboslovnih višjih šolah ali I. stopnji druţboslovnih visokih šol ali fakultet
druţboslovne smeri (Višja upravna šola, Višja ali visoka šola za socialne
delavce, Višja šola za notranje zadeve, Visoka šola za organizacijo dela
(I.vstopnja), Višja pravna šola, I. stopnja VEKŠ, I. stopnja ekonomske fakultete,
Filozofska fakulteta-B diploma sociologije, zgodovine, filozofije, geografije,
psihologije, pedagogike, Pedagoška akademija-zgodovina in geografija,
Pedagoška fakulteta-socialna pedagogika, defektologija, Teološka fakulteta)
morajo opraviti glede na program, ki ga vpisujejo, diferencialne izpite, ki jih na
predlog katedre sprejme znanstveno-pedagoški svet in sicer praviloma:
a) pred izpiti 3. letnika en diferencialni izpit,
b) do vpisa v 4. letnik dva do tri izpite,
c) do diplome morebitne preostale izpite.
Na podlagi predloţitve učnega načrta absolviranega predmeta na predhodni
stopnji izobraţevanja lahko študent zaprosi za priznanje posameznega od
navedenih diferencialnih izpitov.

Program Politologije ima štiri smeri:
- teoretsko-analitska smer,
- smer analiza politik in javna uprava,
- smer mednarodni odnosi,
- smer obramboslovje.
in
B - program politologije za smeri analiza politik in javna uprava,
mednarodni odnosi in
obramboslovje, ki poteka v okviru dvopredmetnega študija v povezavi
s Filozofsko fakulteto.
Diplomanti samostojnega programa dobijo strokovni naslov
diplomirani politolog teoretsko-analitske smeri, diplomirani politolog
smeri analiza politik in javna uprava, diplomirani politolog smeri
mednarodni odnosi in diplomirani politolog smeri obramboslovje.
Študenti, ki končajo B - program dobijo strokovni naslov v povezavi z
naslovom A - programom.

2. Program sociologije, politologije, novinarstva in obramboslovja lahko vpišejo
tudi diplomanti drugih visokih šol in fakultet nedruţboslovnih usmeritev in
vojaških akademij (4-letni študij) pod posebnimi pogoji, ki jih določi prodekan
za študijske in študentske zadeve v sodelovanju s predstojnikom ustrezne
katedre.
Izredni študij: Kandidati za vpis v 1. in 3. letnik izrednega študija morajo
izpolnjevati vse navedene pogoje za vpis.

Diplomanti sociologije analitsko-teoretske smeri in diplomanti
politologije teoretsko-analitske smeri, ki absolvirajo skupino izbirnih
predmetov za pedagoško področje (pedagoško-psiholoških predmetov
in metodiko pouka druţboslovja), so usposobljeni za poučevanje
sociologije oziroma osnov druţboslovja.

Podrobnejše informacije dobite po telefonu (061) 16-81-461, int. 229 ali osebno
v referatu za študijske zadeve, soba 13.

Vpisna mesta: 460 mest za redni študij - 1. letnik (brez B programov)
in 220 za izredni študij - 1. letnik ter 110 za redni študij - 3. letnik (brez
smeri, kjer je vpis prost) ter prost vpis za 3. letnik izrednega študija.

Program Novinarstvo je enoten s skupinami izbirnih predmetov na
področjih: prostorska ekologija, politologija, mednarodni odnosi,
kulturologija,
obramboslovje,
socialno-ekonomsko
in
trţno
komuniciranje;

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO IN
RAČUNALNIŠTVO

B - program novinarstva poteka v okviru dvopredmetnega študija v
povezavi s Filozofsko fakulteto.

61000 LJUBLJANA, Trţaška 25
Telefon: (061) 123-11-21

Diplomanti samostojnega programa dobijo strokovni naslov
diplomirani novinar. Študenti, ki končajo B - program, dobijo strokovni
naslov v povezavi z naslovom A - programom.

Informativno mesto: predavalnica 1 v pritličju, avtobusa 1 in 6.
Fakulteta izvaja študij po študijskih programih za pridobitev višje
oz.visoke izobrazbe elektrotehnika ter računalništvo in informatika.

Program Komunikologije ima dve smeri:
- teoretsko-metološka smer,
- smer trţenje in trţno komuniciranje.

Program elektrotehnika ima štiri smeri za pridobitev višje izobrazbe:
avtomatika, elektronika, močnostna elektrotehnika in telekomunikacije
in štiri smeri za pridobitev visoke izobrazbe: avtomatika, elektronika,
močnostna elektrotehnika in telekomunikacije. Izobraţevanje za
pridobitev višje izobrazbe traja pet semestrov, diplomant dobi strokovni
naslov inţenir elektrotehnike.
Izobraţevanje za pridobitev visoke izobrazbe traja devet semestrov ter
diplomski semester, diplomant dobi strokovni naslov diplomirani
inţenir elektrotehnike. Študij se razveja v smeri za pridobitev višje
izobrazbe v drugem letniku, v smeri za pridobitev visoke izobrazbe pa v
tretjem letniku.

Diplomanti dobijo strokovna naslova diplomirani komunikolog
teoretsko-metološke smeri oziroma diplomirani komunikolog smeri
trţenje in trţno komuniciranje.
Program Kulturologije je enoten. Diplomanti dobijo strokovni naslov
diplomirani kulturolog.
Vpisni pogoji:
V visokošolske študijske programe Sociologija, Politologija,
Novinarstvo, Komunikologija in Kulturologija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo s splošnoizobraţevalnima predmetoma. Eden
od izbirnih predmetov je lahko tudi pravo ali računalništvo.
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal gimnazijo ali katerikoli štiriletni
srednješolski program.
Če bo vpis omejen, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na
- splošni uspeh pri maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
kandidati iz točke b) pa glede na
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri preizkusnem izpitu iz slovenskega jezika,
tujega jezika (angleščina ali nemščina) in matematike

Program računalništvo in informatika ima dve smeri za pridobitev višje
izobrazbe: računalniška logika in sistemi ter programska oprema in
informatika in tri smeri za pridobitev visoke izobrazbe: računalniška
logika in sistemi, programska oprema ter informatika. Izobraţevanje za
pridobitev višje izobrazbe traja štiri semestre, diplomant dobi strokovni
naslov inţenir računalništva. Izobraţevanje za pridobitev visoke
izobrazbe traja devet semestrov in diplomski semester, diplomant dobi
strokovni naslov diplomirani inţenir računalništva.

60 % točk
40 % točk

Vpisni pogoji:
V visokošolska študijska programa Elektrotehnika ter Računalništvo
in informatika se lahko vpiše,
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal štiriletni srednješolski program
elektrotehnike, gimnazije ali program, ki je vseboval najmanj 210
ur fizike,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal drugi štiriletni srednješolski program,
če opravi diferencialni izpit iz fizike.

20 % točk
40 % točk
40 % točk

Nadaljevanje študija - neposredni vpis v 3. letnik: Diplomanti druţboslovnih
usmeritev višjih šol ali prve stopnje druţboslovnih visokošolskih zavodov se
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Če bo vpis omejen, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na
- splošni uspeh pri maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
kandidati iz točk b) in c) glede na
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri preizkusnem izpitu iz matematike in fizike
(od tega 66 % matematika, 34 % fizika)

Če bo vpis omejen, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na
- splošni uspeh pri maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole

60 % točk
40 % točk

kandidati iz točke b) in c) pa glede na
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri preizkusnem izpitu iz fizike,
kemije in biologije z ekologijo

20 % točk
40 % točk
40 % točk

V višješolska študijska programa Elektrotehnika ter Računalništvo in
informatika se lahko vpiše,
a) kdor je opravil zaključni izpit v štiriletnem srednješolskem
programu ali maturo;
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal štiriletni srednješolski program
elektrotehnike, gimnazije ali program, ki je vseboval najmanj 210
ur fizike,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal drugi štiriletni srednješolski program,
če opravi diferencialni izpit iz fizike.
Če bo vpis omejen, bodo kandidati izbrani glede na
- plošni uspeh pri zaključnem izpitu oz. maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk
40 % točk

20 % točk
40 % točk
40 % točk

V višješolski študijski program Farmacija se lahko vpiše,
a) kdor je opravil zaključni izpit v srednješolskem programu
laboratorijski tehnik, kemijski tehnik, farmacevtski tehnik, ţivilski
tehnik, veterinarski tehnik, zdravstveni tehnik in v gimnazijskem
programu ali maturo.
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal gimnazijo, štiriletni srednješolski
program laboratorijski tehnik, kemijski tehnik, farmacevtski tehnik,
ţivilski tehnik, veterinarski tehnik, zdravstveni tehnik ali program z
najmanj 210 urami kemije, 210 urami fizike, 210 urami biologije s
somatologijo ali ekologijo,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal drugi štiriletni srednješolski program,
če opravi diferencialne izpite iz predmetov, navedenih v točki b).

60 % točk
40 % točk

Nadaljevanje študija: študentje, ki so končali izobraţevanje za pridobitev višje
izobrazbe v elektrotehniški usmeritvi in dobili naslov inţenir elektrotehnike,
lahko nadaljujejo študij v 3. letniku, če opravijo diferencialni izpit iz
manjkajočih vsebin.

Če bo vpis omejen, bodo kandidati izbrani glede na
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu oz. maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku

Študentje, ki so končali izobraţevanje za pridobitev višje izobrazbe
računalništva in informatike in dobili naslov inţenir računalništva, lahko
nadaljujejo študij v 3. letniku če opravijo diferencialni izpit iz manjkajočih
vsebin.

60 % točk
40 % točk

Vpisna mesta: 100 mest za redni visokošolski in 35 mest za redni
višješolski študij.

Izredni študij: Fakulteta organizira izredni študij le na višješolskem
študiju elektrotehnike. Izobraţevanje obsega pet semestrov in se bo
izvajalo v Ljubljani, če bo v program vpisanih vsaj 80 kandidatov.
Na fakulteti bodo nudili informacije o študiju: v petek 10. marca ob 9.
uri samo za študij elektrotehnike; ob 11. uri pa samo za študij
računalništva in informatike; popoldne ob 15. uri in v soboto 11. marca
za vse programe v predavalnici 1 v pritličju.

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN
GEODEZIJO
Jamova 2, telefon (061) 123-12-41
Informativno mesto: Ljubljana, Jamova 2
ODDELEK ZA GRADBENIŠTVO izvaja program za pridobitev višje
in visoke izobrazbe gradbeništva. Višješolski študij traja 5 semestrov
in nima smeri; diplomanti dobijo strokovni naslov inţenir gradbeništva.
Visokošolski študij traja 9 semestrov in se v šestem semestru deli na
smeri: konstrukcijska, prometna in hidrotehnična. Diplomanti dobijo
strokovni naslov diplomirani inţenir gradbeništva.

Vpisna mesta: Za visokošolski program elektrotehnika je za redni
študij razpisanih 300 mest, za redni višješolski program 150 mest, za
izredni višješolski študij pa 100 mest. Za visokošolski program
računalništvo in informatika je za redni študij razpisanih 150 mest, za
višješolski program 50 mest, izrednega študija ni.

ODDELEK ZA GEODEZIJO izvaja program za pridobitev višje in
visoke izobrazbe geodezije, ki traja pet ali devet semestrov. Kandidati
se ţe v prvem letniku odločajo za višješolsko oz. visokošolsko smer.
Diplomanti višješolske smeri dobijo strokovni naslov inţenir geodezije.
Pri visokošolskem študiju je v četrtem letniku moţna izbira med
splošno geodetsko in prostorsko-planersko smerjo. Diplomanti dobijo
strokovni naslov diplomirani inţenir geodezije.

FAKULTETA ZA FARMACIJO
Aškerčeva 7, tel.: 221-078, 125-31-84
Informativno mesto: Aškerčeva 7, predavalnica v prvem nadstropju
(avtobusa 6 in 1).
Fakulteta za farmacijo razpisuje redni višješolski in visokošolski študij
farmacije.

Vpisni pogoji:
V visokošolska študijska programa Gradbeništvo in Geodezija se
lahko vpiše,
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal gimnazijo ali štiriletni srednješolski
program z najmanj 210 urami fizike,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal drugi štiriletni srednješolski program,
če opravi diferencialni izpit iz fizike.

(Program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe Laboratorijska
biomedicina je v postopku pridobitve mnenja Sveta za visoko šolstvo
RS.)
Višješolski študij traja 4 semestre in daje strokovni naslov inţenir
farmacije (program vključuje po programski zasnovi tudi izbirne
vsebine za medicinsko-biokemijska dela).
Visokošolski študij traja 9 semestrov in diplomski semester ter daje
strokovni naslov diplomirani inţenir farmacije.
Vpisni pogoji:
V visokošolski študijski program Farmacija se lahko vpiše,
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal gimnazijo, štiriletni srednješolski
program laboratorijski tehnik, kemijski tehnik, farmacevtski tehnik,
ţivilski tehnik, veterinarski tehnik, zdravstveni tehnik ali program z
najmanj 210 urami kemije, 210 urami fizike, 210 urami biologije s
somatologijo ali ekologijo,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal drugi štiriletni srednješolski program,
če opravi diferencialne izpite iz predmetov, navedenih v točki b).
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Če bo vpis omejen, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na
- splošni uspeh pri maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk
40 % točk

kandidati iz točk b) in c) glede na
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri preizkusnem izpitu iz fizike

20 % točk
40 % točk
40 % točk

V višješolska študijska programa Gradbeništvo in Geodezija se lahko
vpiše:
a) kdor je opravil zaključni izpit v štiriletnem srednješolskem
programu ali maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal gimnazijo ali štiriletni srednješolski
program z najmanj 210 urami fizike,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal drugi štiriletni srednješolski program,
če opravi diferencialni izpit iz fizike.
Če bo vpis omejen, bodo kandidati izbrani glede na
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu oz. maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku

V višješolska programa Kemijska dejavnost in Usnjarskopredelovalna tehnologija se lahko vpiše,
a) kdor je opravil zaključni izpit v štiriletnem srednješolskem
programu kemijski tehnik, farmacevtski tehnik, usnjarskopredelovalni tehnik, papirniški tehnik, gimnazijo ali je opravil
maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal gimnazijo ali štiriletni srednješolski
program z najmanj 210 urami fizike in 245 urami kemije,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal drugi štiriletni srednješolski program,
če opravi diferencialne izpite iz fizike in kemije.

60 % točk
40 % točk

Če bo vpis omejen, bodo kandidati izbrani glede na
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu oz. maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku

Vpisna mesta za gradbeništvo: 160 mest za redni visokošolski študij,
80 mest za redni višješolski študij in 30 za izredni višješolski študij.

60 % točk
40 % točk

Izredni študij: Na oddelku je organiziran izredni študij ločeno od
rednega le, če je v programu več kot 20 študentov.

Vpisna mesta za geodezijo: 40 mest za visokošolski in 40 mest za
višješolski redni študij.

Vpisna mesta: kemijska dejavnost 90 mest za visokošolski redni študij,
60 mest za višješolski redni študij in 20 mest za izredni študij, kemija
90 za redni študij in 10 za izredni študij, kemijsko izobraţevanje 30
mest za redni študij ter usnjarsko-predelovalna tehnologija 30 mest za
redni študij.

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO
TEHNOLOGIJO
Aškerčeva 5, tel. (061) 126-43-44
Informativno mesto: Aškerčeva 5
predavalnica oddelka (avtobusa 1 in 6)

(vhod

z dvorišča),

Fakulteta izvaja tudi program za pridobitev višje izobrazbe s področja
varstva pri delu in poţarnega varstva. Višješolski študij obsega dva
letnika in daje strokovni naslov varnostni inţenir (VI/1).

velika

Oddelek izvaja naslednje študijske programe:
- program kemija s smerema kemija in kemijsko izobraţevanje
(visokošolski študij);
- program kemijska dejavnost (višješolski in visokošolski študij);
- program usnjarsko predelovalna tehnologija (višješolski študij).

Informativno mesto: Ljubljana, Gorazdova ul. 15 (avtobusa 3, 8),
telefon (061) 558-263
Vpisni pogoji:
V višješolski študijski program Varstvo pri delu in poţarno varstvo
se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem
sredješolskem programu ali maturo

I. V programu kemija se v 3. letniku oblikujeta dve smeri za pridobitev
visoke izobrazbe. To sta kemijsko izobraţevanje (enopredmetno), ki
daje strokovni naslov profesor kemije, in kemija, ki daje strokovni
naslov diplomirani inţenir kemije. Študentje na smeri kemija izberejo
izbirni sklop v 4. letniku. Izobraţevanje traja 8 semestrov in diplomski
semester.

Če bo vpis omejen, bodo kandidati izbrani glede na
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu ali maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk
40 % točk

Vpisna mesta: 125 mest za redni študij in 40 mest za izredni študij.
II. Program kemijska dejavnost ima dve smeri za pridobitev višje
izobrazbe: inţenir kemijske tehnologije in inţenir papirniške
tehnologije. Izobraţevanje traja 4 semestre in diplomski semester.
Izobraţevanje za pridobitev visoke izobrazbe traja 8 semestrov in
diplomski semester. Diplomant dobi strokovni naslov diplomirani
inţenir kemijske tehnologije, diplomirani kemijski procesni inţenir
oziroma diplomirani inţenir papirniške tehnologije.

FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN
FIZIKO

III. Program usnjarsko predelovalna tehnologija je višješolski in traja 4
semestre. Diplomant dobi strokovni naslov inţenir usnjarsko
predelovalne tehnologije.

Informativno mesto za matematiko: Jadranska 21/II, predavalnica M-2
(avtobus 1 Mestni log)
Informativno mesto za fiziko: Jadranska 19, predavalnica F-1 (avtobus
1 Mestni log)

Vpisni pogoji:
V visokošolska študijska programa Kemija in Kemijska dejavnost se
lahko vpiše,
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal gimnazijo ali štiriletni srednješolski
program z 210 urami fizike in 245 urami kemije,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal drugi štiriletni srednješolski program,
če opravi diferencialna izpita iz fizike in kemije.

Fakulteta izvaja program za pridobitev višje izobrazbe za smer
uporabna matematika in programe za pridobitev visoke izobrazbe za
smeri pedagoška matematika, uporabna matematika, teoretična
matematika in računalništvo z matematiko. Višješolski študij traja 2
letnika in daje strokovni naslov inţenir matematike. Visokošolski študij
traja 4 letnike in daje strokovne naslove profesor matematike,
diplomirani inţenir matematike in profesor računalništva z matematiko.

Če bo vpis omejen, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
- splošni uspeh pri maturi
- splošni uspeh v 3.in 4. letniku srednje šole
kandidati iz točke b) in c) pa glede na
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri preizkusnem izpitu iz kemije
in fizike ali matematike

Jadranska cesta 19, tel.: 265-061, 261-432, int. 15, int. 17

Vpisni pogoji:
V visokošolski študijski program Matematika (smer uporabna,
teoretična in pedagoška ter smer računalništvo z matematiko) se lahko
vpiše,
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal gimnazijo ali drugi štiriletni
srednješolski program.

60 % točk
40 % točk

20 % točk
40 % točk

Če bo vpis omejen, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na
- splošni uspeh in oceno iz matematike pri maturi
- splošni uspeh in oceni iz matematike v 3. in 4. letniku

40 % točk
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60 % točk
40 % točk

kandidati iz točke b) zbrani glede na
- splošni uspeh in oceno iz matematike
pri zaključnem izpitu
- splošni uspeh in oceni iz matematike v 3. in 4. letniku
- uspeh pri preizkusnem izpitu iz matematike

matematika, matematika-fizika, fizika-tehnična vzgoja in fizika-kemija. Študij
bo organiziran, če se bo prijavilo vsaj 15 kandidatov.

20 % točk
40 % točk
40 % točk

Vpisna mesta: pedagoška smer 20 mest za redni študij, 20 mest za
višješolski študij, 15 mest za izredni študij v 3. letniku; druge smeri 80
mest za redni študij na visokošolskem programu.

V višješolski študijski program Matematika - uporabna smer se lahko
vpiše,
a) kdor je opravil maturo ,
b) kdor je opravil zaključni izpit v gimnaziji ali kateremkoli
štiriletnem srednješolskem programu.
Če bo vpis omejen, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na
- splošni uspeh in oceno iz matematike pri maturi
- splošni uspeh in oceni iz matematike v 3. in 4.letniku
kandidati iz točke b) izbrani glede na
- splošni uspeh in oceno iz matematike
pri zaključnem izpitu
- splošni uspeh in oceni iz matematike v 3. in 4. letniku

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
61000 LJUBLJANA, Aškerčeva 6
Telefon: (061) 177-12-00
Informativno mesto: predavalnica št. 8 v petem nadstropju; avtobusi 6,
1, 9

60 % točk
40 % točk

Fakulteta izvaja program za pridobitev višje in visoke izobrazbe v
strojništvu. Višješolski študij strojništva traja dve leti in pol (5
semestrov) in omogoča v 2. letniku izbiro ene izmed smeri: energetika
in procesno strojništvo, konstrukterstvo in gradnja strojev, proizvodno
strojništvo ter letalstvo. Diplomanti dobijo strokovni naslov inţenir
strojništva ustrezne smeri.
Visokošolski študij strojništva traja štiri leta (8 semestrov) in v 3.
letniku omogoča izbiro ene od smeri: energetika in procesno
strojništvo, konstrukterstvo in gradnja strojev ter proizvodno
strojništvo. Diplomanti dobijo strokovni naslov diplomirani inţenir
strojništva ustrezne smeri.
V študijskem letu 1995/96 bo organiziran redni višješolski študij v
Ljubljani in v občasni organizacijski enoti Novo mesto. V Novem
mestu bo organiziran le, če bo izpolnjeni vsi pogoji za začetek in
nadaljevanje študija, t.j., da bo v 1. letnik vpisanih vsaj 30 novincev, v
2. letnik pa vsaj 17 prvič vpisanih študentov.

60 % točk
40 % točk

Izredni študij je organiziran v Ljubljani le ob zadostnem številu
študentov (vsaj 25).
Vpisna mesta:
- visokošolski študijski program matematika (smer uporabna,
teoretična in pedagoška matematika ter računalništvo z
matematiko): 120 mest za redni študij in 50 mest za izredni študij
- višješolski študijski program matematika (smer uporabna
matematika): 30 mest za redni študij in 10 mest za izredni študij.
Izredni študij bo organiziran v Ljubljani le ob zadostnem številu
prijavljenih kandidatov (skupno vsaj 25).

Višješolski izredni študij (ob delu) bo organiziran le v Ljubljani pod
pogojem, da se bo v 1. semester vpisalo vsaj 60 študentov.
Visokošolski redni študij bo organiziran le v Ljubljani.

Fakulteta izvaja program za pridobitev višje in visoke izobrazbe iz
fizike, meteorologije in astronomije z geofiziko. Višješolski študij traja
2 letnika in daje strokovni naslov inţenir fizike. Visokošolski študij
traja 4 letnike. Po končani naravoslovni, tehniški in matematičnofizikalni smeri dobi diplomant strokovni naslov diplomirani inţenir
fizike, po končani meteorološki smeri naslov diplomirani inţenir
meteorologije, po končani pedagoški smeri naslov profesor fizike in po
končani astronomsko-geofizikalni smeri naslov diplomirani astronom.

Vpisni pogoji:
V visokošolski študijski program Strojništvo se lahko vpiše,
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal gimnazijo, program strojni tehnik
(tudi nadaljevalni), plovbni in ladijski tehnik, metalurški tehnik
(tudi nadaljevalni), tehnik kmetijske mehanizacije, kemijski tehnik,
tekstilni tehnik, elektrotehnik, lesarski tehnik ali drugi štiriletni
srednješolski program z najmanj 210 urami fizike,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal drugi štiriletni srednješolski program,
če opravi diferencialni izpit iz fizike.

Vpisni pogoji:
V visokošolski študijski program Fizika se lahko vpiše,
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal program gimnazije ali štiriletni
srednješolski program, ki vsebuje 210 ur fizike,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal drugi štiriletni srednješolski program,
če opravi diferencialni izpit iz fizike.
Če bo vpis omejen, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na
- splošni uspeh pri maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole

60 % točk
40 % točk

kandidati iz točke b) in c) izbrani glede na
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri preizkusnem izpitu iz matematike in fizike

20 % točk
40 % točk
40 % točk

60 % točk
40 % točk

kandidati iz točke b) in c) pa glede na
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri preizkusnem izpitu iz fizike

20 % točk
40 % točk
40 % točk

V višješolski študijski program Strojništvo se lahko vpiše, kdor je
opravil zaključni izpit v štiriletnem srednješolskem programu
gimnazije, strojni, gradbeni, geodetski, rudarski in lesarski tehnik,
elektrotehnika, ladijski in plovbni tehnik, tehnik kmetijske
mehanizacije, kemijski, metalurški, tekstilni tehnik ali maturo,

V višješolski študijski program Fizika se lahko vpiše,
a) kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli srednješolskem
programu, ki ima vsaj 210 ur fizike ali je opravil maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal drugi štiriletni srednješolski program,
če opravi diferencialni izpit iz fizike.
Če bo vpis omejen, bodo kandidati izbrani glede na
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu oz. maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku

Če bo vpis omejen, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na
- splošni uspeh pri maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku

Če bo vpis omejen, bodo kandidati izbrani glede na
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu oziroma maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk
40 % točk

Nadaljevanje študija: Inţenirji strojništva lahko nadaljujejo študij v 3. letniku
visokošolskega študija, če pred tem opravijo izpita iz predmetov Matematika III.
ter Dinamika in nihanja.

60 % točk
40 % točk

Vpisna mesta: 380 mest za redni študij, od tega 180 za višješolski in
200 za visokošolski študij ter 60 mest za izredni študij.

Nadaljevanje študija: V 3.letnik pedagoške smeri se lahko vpišejo diplomanti
višješolskega študija smeri: fizika-tehnična vzgoja, fizika-matematika in fizikakemija. Med letom morajo opraviti manjkajoče izpite.
Izredni študij: V Ljubljani je organiziran visokošolski izredni študij na pedagoški
smeri. Vpišejo se lahko diplomanti višješolskega študija smeri fizika,

14

Samostojen ali dvopredmeten (A oz. B) študij je mogoče vpisati na
naslednjih študijskih programih: filozofiji, pedagogiki, zgodovini,
umetnostni zgodovini, etnologiji in kulturni antropologiji, geografiji,
slovenskem jeziku, angleškem jeziku, nemškem jeziku, primerjalni
knjiţevnosti, splošnem jezikoslovju in muzikologiji.

FAKULTETA ZA ŠPORT
61000 LJUBLJANA, Gortanova 22
Telefon: (061) 140-10-77
Informativno mesto: Gortanova 22 (Kodeljevo), avtobusi 2, 5, 22

Vse druge programe je mogoče vpisati le dvopredmetno (kot A oz.kot
B predmet). To so programi: sociologija, sociologija kulture, hrvatski,
srbski in makedonski jezik, ruski jezik, primerjalno slovansko
jezikoslovje, francoski jezik, italijanski jezik, španski jezik, latinski
jezik, grški jezik, primerjalno jezikoslovje, bibliotekarstvo in
Vzhodnoazijske študije.

Izobraţevanje traja štiri leta (osem semestrov). Fakulteta izvaja
študijski program za pridobitev visoke izobrazbe športna vzgoja s
tremi smermi: športno treniranje, športna rekreacija in posebna športna
vzgoja. Za smeri se študenti odločijo po končanem drugem oziroma
tretjem letniku študija. Diplomanti dobijo strokovne naslove: profesor
športne vzgoje in trener, profesor športne vzgoje in organizator športne
rekreacije ter profesor športne in posebne športne vzgoje.

Sociologijo (občo) je mogoče študirati le kot B predmet in jo je mogoče
povezati z vsemi A programi razen s sociologijo kulture.

Vpisni pogoji:
V visokošolski študijski program Športna vzgoja se lahko vpiše,
a) kdor je opravil maturo in preizkus motoričnih sposobnosti,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerokoli štiriletno srednjo šolo in
opravil preizkus motoričnih sposobnosti.
Če bo vpis omejen, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na
- splošni uspeh pri maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri preizkusu motoričnih sposobnosti
kandidati iz točke b) pa glede na
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri preizkusu motoričnih sposobnosti

Vpisati je mogoče tudi A program ene od smeri na FF, B program pa
eno od razpisanih smeri na Fakulteti za druţbene vede ali teologijo na
Teološki fakulteti.
Vpisna mesta
V tabeli so ob študijskih programih navedena vpisna mesta oziroma
podatek, da je vpis prost in da določena oblika študija ni predvidena.

35 % točk
15 % točk
50 % točk
Filozofija
Sociologija
Sociologija kulture
Pedagogika
Andragogika
Psihologija
Zgodovina
Umetnostna zgodovina
Arheologija
Etnologija in kulturna
antropologija
Geografija
Slovenski jezik
Hrvaški, srbski in
makedonski jezik
Ruski jezik
Primerjalno slovansko
jezikoslovje
Francoski jezik
Italijanski jezik
Španski jezik
Angleški jezik
Nemški jezik
Latinski jezik
Grški jezik
Primerjalno jezikoslovje
Splošno jezikoslovje
Primerjalna knjiţevnost
Muzikologija
Bibliotekarstvo
Vzhodnoazijske študije

35 % točk
15 % točk
50 % točk

Če bo prijavljenih več kot 5 % tujcev in Slovencev brez slovenskega
drţavljanstva, bodo tudi ti izbrani glede na kriterije omejitve vpisa.
Dokumenti
Vsi kandidati morajo predloţiti zdravniško potrdilo z osebno
zdravstveno anamnezo ter podatkih o teţjih poškodbah in boleznih, iz
katerega je razvidno zdravnikovo mnenje o zmoţnosti za študij.
Zdravniško potrdilo, ki mora biti izdano po 15. aprilu 1995, lahko izda
druţinski, šolski ali športni zdravnik.
V mesecu maju bodo prijavljeni kandidati pisno obveščeni o vseh
podrobnostih in terminih v zvezi z vpisnim postopkom in preizkusom
motoričnih sposobnosti. Preizkus motoričnih sposobnosti bo
predvidoma v prvi polovici julija 1995.
Vpisna mesta: 140 za redni študij; za izredni študij 40 mest za prvi
letnik, 30 mest za tretji letnik.
V tretji letnik izrednega študija se lahko vpišejo predmetni učitelji telesne vzgoje
ali kandidati, ki so prekinili redni študij pedagoške smeri in imajo opravljene vse
obveznosti iz tekočega študijskega programa 1. in 2. letnika - razen izpitov pri
predmetih statistika, uvod v antropološko kineziologijo, informatika v športu,
psihologija II in tečaja vodnih aktivnosti pri predmetu plavanje.
Izredni študij bo organiziran le, če bo vpisne pogoje izpolnjevalo najmanj 30
kandidatov.
Kandidati morajo ob vpisu predloţiti diplomo višješolskega študija pedagoške
smeri.

Redni
AS
B
75
75
40
40
40
20+20
15
30
50
92
50
25
25
20
-

Izredni
AS
B
7
7
80
15
prosto
5
-

10+10

10

-

3

40+20
90

30
50

15
15

prosto
prosto

30

prosto

15

prosto

25

50

5

prosto

5

Prosto

1

prosto

30
30
30
90
70
15
10
25
25
25
15
40
30

30
30
30
20
20
prosto
prosto
prosto
prosto
25
prosto
30
prosto

5
5
5
5
5
prosto
prosto
2
5
3
5

5
5
5
prosto
prosto
prosto
prosto
2
prosto
2
-

Programi se delijo na pedagoške in nepedagoške. Diplomant na
pedagoškem programu dobi strokovni naslov profesor določene stroke,
na nepedagoškem programu pa strokovni naslov diplomirani ....

FILOZOFSKA FAKULTETA

Študij traja 4 leta (8 semestrov).

61000 Ljubljana, Aškerčeva 2
Telefon: (061) 176-92-00

Izključno nepedagoški študij je mogoč na naslednjih programih:
filozofija (S), sociologija kulture (A in B), pedagogika (S,A in B),
pedagogika smer andragogika (S), psihologija (S), zgodovina (S),
umetnostna zgodovina (S), arheologija (S), etnologija in kulturna
antropologija (S, A in B), geografija (S), primerjalno slovansko
jezikoslovje (A in B), primerjalno jezikoslovje (A in B), splošno
jezikoslovje (S, A in B) , primerjalna knjiţevnost (S, A in B),
muzikologija (S, A in B), bibliotekarstvo (A in B) in Vzhodnoazijske
študije (A in B).

Informativni mesti: Aškerčeva 2, po razporedu v avli; Zavetiška 5oddelek za arheologijo in etnologijo (avtobusa 1 in 6-smer Mestni log,
Dolgi most)
Izključno samostojni študijski programi (S) so: pedagogika smer
andragogika, psihologija in arheologija.
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Samo pedagoški študij je na naslednjih programih: sociologija (B),
zgodovina (B), geografija in geologija, umetnostna zgodovina (B),
latinski jezik (A in B), grški jezik (A in B).

kandidati iz točke b) in c)
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri preizkusnem izpitu iz enega od predmetov:
francoski jezik, nemški jezik, španski jezik,
italijanski jezik

Med pedagoškim in nepedagoškim študijem je mogoče izbirati na
naslednjih programih: filozofija (A in B), zgodovina (A), umetnostna
zgodovina (A), geografija (A in B), slovenski jezik (S, A in B),
hrvatski, srbski in makedonski jezik (A in B), ruski jezik (A in B),
francoski jezik (A in B), italijanski jezik (A in B), španski jezik (A in
B), angleški jezik (S, A in B), nemški jezik (S, A in B). Na oddelku za
germanistiko je mogoče študirati tudi prevajalsko smer. Angleški
oziroma nemški jezik je treba vpisati kot A predmet, kot B predmet pa
en drug tuji jezik.

Pedagogika:
kandidati iz točke a)
- splošni uspeh pri maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
kandidati iz točke b) in c)
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri preizkusnem izpitu
iz psihologije ali filozofije

Vpisni pogoji:
a) V visokošolske študijske programe Umetnostna zgodovina,
Slovenski jezik, Hrvatski, srbski in makedonski jezik, Ruski jezik,
Primerjalno slovansko jezikoslovje, Primerjalno jezikoslovje,
Splošno
jezikoslovje,
Muzikologija,
Bibliotekarstvo
in
Vzhodnoazijske študije
se lahko vpiše, kdor je opravil maturo.

Psihologija:
kandidati iz točke a)
- splošni uspeh pri maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku

Za vpis v program muzikologija je treba opraviti še preizkus posebnih
glasbenih sposobnosti.

kandidati iz točke b) in c)
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri testu iz psihologije, splošne
informiranosti, inteligenčnosti na FF

V visokošolske študijske programe Filozofija, Sociologija,
Sociologija kulture, Pedagogika, Psihologija, Zgodovina,
Arheologija, Etnologija in kulturna antropologija, Geografija,
Francoski jezik, Italijanski jezik, Španski jezik, Angleški jezik,
Nemški jezik, Latinski jezik, Grški jezik ter Primerjalna
knjiţevnost in literarna teorija se lahko vpiše, kdor je opravil maturo
s splošnoizobraţevalnima predmetoma.
b) V visokošolske študijske programe se lahko vpiše tudi, kdor je pred
1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program. Za vpis
v posamezne študijske programe je moral srednješolski program
vsebovati (dodatni pogoji):
- nemški jezik: 280 ur nemškega jezika,
- angleški jezik: 420 ur angleškega jezika,
- francoski, italijanski in španski jezik: 245 ur ustreznega tujega
jezika,
- latinski jezik: 140 ur latinskega jezika,
- ruski in grški jezik: 140 ur ruskega oz. grškega jezika ali dva
tuja jezika skupaj 560 ur,
- primerjalna knjiţevnost: dva tuja jezika v treh letnikih,
- primerjalno in splošno jezikoslovje: dva tuja jezika v treh
letnikih,
- muzikologija: glasbeno-teoretične predmete ali dokazila o
drugem glasbenem šolanju

Filozofija:
kandidati iz točke a)
- splošni uspeh pri maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri dveh izmed naslednjih izbirnih predmetov:
zgodovina, sociologija, psihologija, filozofija,
latinski jezik, tuji jezik, fizika, kemija, biologija
kandidati iz točke b) in c)
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri preizkusnem izpitu iz filozofije

40 % točk
40 % točk
20 % točk

Sociologija in sociologija kulture:
kandidati iz točke a)
- splošni uspeh pri maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk
40 % točk

Etnologija in kulturna antropologija:
kandidati iz točke a)
- splošni uspeh pri maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri dveh izmed naslednjih izbirnih predmetov:
geografija, zgodovina, sociologija, slovenski jezik
kot jezik okolja, madţarski jezik na dvojezičnem
območju Pomurja, italijanski jezik kot jezik okolja
na narodnostno mešanem območju na Obali, tuji jezik
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30 % točk

60 % točk
40 % točk

20 % točk
20 % točk
60 % točk

40 % točk
20 % točk
40 % točk

kandidati iz točke b) in c)
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri preizkusnem izpitu iz zgodovine

20 % točk

30 % točk
40 % točk

kandidati iz točke b) in c)
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri testu iz zgodovine na FF

Arheologija:
kandidati iz točke a)
- splošni uspeh pri maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri dveh izmed naslednjih izbirnih
predmetov: geografija,
zgodovina, latinski jezik, tuji jezik;

60 % točk
20 % točk

60 % točk
40 % točk

60 % točk
40 % točk

kandidati iz točke b) in c)
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri preizkusnem izpitu iz zgodovine,
umetnostne zgodovine in geografije

Če bo vpis omejen, bodo kandidati za vpis v posamezni študijski
program izbrani glede na:

20 % točk

Zgodovina:
kandidati iz točke a)
- splošni uspeh pri maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku

Umetnostna zgodovina:
kandidati iz točke a)
- splošni uspeh pri maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri enem izmed naslednjih izbirnih
predmetov: umetnostna zgodovina,
geografija, zgodovina, tuji jeziki

c) kdor ne izpolnjuje dodatnih pogojev iz točke b), če opravi
diferencialne izpite iz navedenih predmetov.

60 % točk
20 % točk

60 % točk
20 % točk

20 % točk

40 % točk
40 % točk
20 % točk

60 % točk
20 % točk

20 % točk

40 % točk
40 % točk
20 % točk

60 % točk
20 % točk

20 % točk

kandidati iz točke b) in c)
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri preizkusnem izpitu iz slovenskega jezika
in zgodovine
Geografija:
kandidati iz točke a)
- splošni uspeh pri maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri dveh izmed naslednjih izbirnih
predmetov: geografija, zgodovina, tuji jezik,
fizika, biologija, kemija, ekonomija, sociologija
kandidati iz točke b) in c)
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri preizkusnem izpitu iz geografije
Slovenski jezik in primerjalno slovansko jezikoslovje:
kandidati iz točke a)
- splošni uspeh pri maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh iz slovenskega jezika pri maturi
kandidati iz točk b) in c)
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh iz slovenskega jezika v 3. in 4. letniku
- uspeh iz slovenskega jezika pri zaključnem izpitu
Hrvatski, srbski in makedonski jezik:
kandidati iz točke a)
- splošni uspeh pri maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
kandidati iz točk b) in c)
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
Ruski jezik:
kandidati iz točke a)
- splošni uspeh pri maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
kandidati iz točke b) in c)
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
Francoski, italijanski in španski jezik:
kandidati iz točke a)
- splošni uspeh pri maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh v 3. in 4. letniku iz jezika, ki ga bodo študirali

Latinski in grški jezik:
kandidati iz točke a)
- splošni uspeh pri maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri dveh izmed naslednjih izbirnih
predmetov: zgodovina, filozofija, latinski jezik,
moderni tuji jezik

40 % točk
30 % točk
30 % točk

60 % točk
20 % točk

60 % točk
20 % točk

20 % točk

20 % točk

kandidati iz točke b) in c)
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri preizkusnem izpitu iz latinskega ali
modernega tujega jezika

30 % točk
40 % točk
30 % točk

Primerjalno in splošno jezikoslovje:
kandidati iz točke a)
- splošni uspeh pri maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk
40 % točk

kandidati iz točke b) in c)
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk
40 % točk

Primerjalna knjiţevnost in literarna teorija:
kandidati iz točke a)
- splošni uspeh pri maturi
- uspeh iz slovenskega jezika pri maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk
20 % točk
20 % točk

60 % točk
20 % točk
20 % točk
25 % točk
15 % točk
25 % točk
35 % točk

kandidati iz točke b) in c)
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh iz slovenskega jezika pri zaključnem izpitu
- uspeh pri preizkusnem izpitu
iz tujega jezika in zgodovine

60 % točk
40 % točk
60 % točk
40 % točk

30 % točk
40 % točk
30 % točk

40 % točk
20 % točk
20 % točk
20 % točk

Muzikologija:
kandidati iz točke a)
- splošni uspeh pri maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri preizkus posebnih glasbenih sposobnosti

60 % točk
20 % točk
20 % točk

60 % točk
40 % točk

kandidati iz točke b) in c)
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri preizkusu glasbenih sposobnostih

60 % točk
20 % točk
20 % točk

60 % točk
20 % točk
20 % točk

Bibliotekarstvo:
kandidati iz točke a)
- splošni uspeh pri maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh iz slovenskega in angleškega jezika pri maturi

60 % točk
20 % točk
20 % točk

60 % točk
40 % točk

kandidati iz točke a), ki so imeli na maturi jezik, ki ga bodo študirali,
bodo izbrani glede na :
- splošni uspeh pri maturi
60 % točk
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
20 % točk
- uspeh na maturi iz jezika, ki ga bodo študirali
20 % točk

kandidati iz točke b) in c)
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh v 3. in 4. letniku pri predmetih
slovenski jezik, angleški jezik

kandidati iz točke b) in c)
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh v 3. in 4. letniku iz jezika, ki ga bodo študirali

Vzhodnoazijske študije (smeri: japonologija, sinologija):
kandidati iz točke a):
- splošni uspeh pri maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk
40 % točk

Kandidati iz točk b) in c)
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri preizkusu znanja iz tujega jezika

40 % točk
20 % točk
40 % točk

Angleški in nemški jezik:
kandidati iz točke a)
- splošni uspeh pri maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh v 3. in 4. letniku iz jezika, ki ga bodo študirali
kandidati iz točke b) in c)
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri preizkusnem izpitu iz jezika,
ki ga bodo študirali

60 % točk
30 % točk
10 % točk

60 % točk
20 % točk
20 % točk

40 % točk
30 % točk
30 % točk

Diferencialne izpite morajo opraviti vsi, ki nimajo ustrezne izobrazbe.
Informacije o tem dobijo na tajništvu fakultete.

30 % točk
40 % točk

Izredni študij: Kandidati, ki ţele študirati izredno, morajo to v prijavi
izrecno navesti. Za tak študij študenti oziroma delovne organizacije ob
vpisu plačajo prispevek za en letnik študija, ki ga lahko opravijo v dveh

30 % točk
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letih. Študij bo posebej organiziran na oddelkih, kjer je razpisan in se
bo vpisalo več kot 10 izrednih študentov.

oblikovanje tekstilij in oblačil za pridobitev visokošolske izobrazbe.
Višješolski študij traja dva letnika in daje strokovni naslov inţenir
tekstilne tehnologije. Visokošolski študij traja štiri letnike in daje
strokovni naslov diplomirani inţenir tekstilne tehnologije oziroma
diplomirani inţenir oblikovanja tekstilij in oblačil.

Vpis v 3. letnik: V 3. letniku lahko nadaljujejo študij diplomanti pedagoške
akademije in diplomanti I. stopnje FF. Vpisujejo se lahko dvopredmetno na tiste
smeri, iz katerih imajo višješolsko diplomo, in ki jih je v isti kombinaciji moč
študirati na Filozofski fakulteti.
V 3. letnik samostojnega izrednega študija pedagogike se lahko vpišejo
diplomanti višjih šol pedagoških programov, ki so dosegli v času študija
povprečje ocen vseh izpitov najmanj prav dobro (8).
V 3. letnik samostojnega izrednega študija andragogike se lahko vpišejo
diplomanti katere koli višje šole, po presoji sveta oddelka, pa tudi kandidati, ki
so uspešno opravili vse izpite štirih semestrov kake druge fakultete.
Vsi slušatelji, ki bodo nadaljevali študij z vpisom v 3. letnik, morajo opraviti
diferencialne izpite (predpisane na posameznih smereh) do vpisa v 4. letnik.

Vpisni pogoji:
V visokošolski študijski program Tekstilna tehnologija se lahko vpiše,
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je pred 1.6. 1995 končal gimnazijo, štiriletni srednješolski
program z najmanj 140 urami fizike in 140 urami kemije,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal drugi štiriletni srednješolski program,
če opravi diferencialna izpita iz fizike in kemije.

MEDICINSKA FAKULTETA
61000 LJUBLJANA, Vrazov trg 2
Telefon: (061) 312-669
Informativno mesto: Nova stavba Medicinske fakultete, velika
predavalnica, Korytkova 2

60 % točk
40 % točk

kandidati iz točke b) in c) pa glede na
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri preizkusnem izpitu iz fizike in kemije

20 % točk
40 % točk
40 % točk

V višješolski študijski program Tekstilna tehnologija se lahko vpiše,
a) kdor je opravil zaključni izpit po štiriletnem srednješolskem
programu ali maturo,
b) kdor je pred 1.6. 1995 končal gimnazijo, štiriletni srednješolski
program z najmanj 140 urami fizike in 140 urami kemije,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal drugi srednješolski program, če
opravi diferencialna izpita iz fizike in kemije.

Fakulteta organizira visokošolski študij medicine za pridobitev
strokovnega naslova doktor medicine in visokošolski študij
stomatologije za pridobitev strokovnega naslova doktor stomatologije.
Trajanje študija je 6 let.
Vpisni pogoji:
V visokošolska študijska programa Medicina in Stomatologija se
lahko vpiše,
a) kdor je opravil maturo s splošnoizobraţevalnima izbirnima
predmetoma,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal gimnazijo ali katerikoli drugi
štiriletni srednješolski program.
Če bo vpis omejen, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na
- splošni uspeh pri maturi
35 % točk
- uspeh pri posameznih predmetih mature: matematika,
tuji jezik in en naravoslovni predmet
(biologija, fizika ali kemija)
45 % točk
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
20 % točk
kandidati iz točke b) pa glede na
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri preizkusnem izpitu iz matematike,
ujega jezika in enega naravoslovnega predmeta
(fizike, kemije ali biologije)

Če bo vpis omejen, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na
- splošni uspeh pri maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku

Če bo vpis omejen, bodo kandidati izbrani glede na
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu oziroma maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk
40 % točk

V visokošolski študijski program Oblikovanje tekstilij in oblačil se
lahko vpiše,
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal gimnazijo ali štiriletni srednješolski
program z najmanj 140 urami fizike in 140 urami kemije,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal drugi štiriletni srednješolski program,
če opravi diferencialne izpite iz predmetov, navedenih v točki b).
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus likovne nadarjenosti.

35 % točk
20 % točk

45 % točk;

Vpisna mesta: 150 za redni študij medicine in 40 za redni študij
stomatologije.

NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA
FAKULTETA

Če bo vpis omejen, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na
- splošni uspeh pri maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri preizkusu likovne nadarjenosti

40 % točk
20 % točk
40 % točk

kandidati iz točke b) in c) pa glede na
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri preizkusu likovne nadarjenosti

20 % točk
40 % točk
40 % točk

Preizkus likovne nadarjenosti obsega preizkus prostoročnega risanja
človeške figure, naloge iz barvnega oblikovanja (vzorce) in naloge iz
plastično-prostorskega oblikovanja. Test iz preizkusa likovne
nadarjenosti bo 6.7., 7.7. in 8.7.1995 ob 9. uri v risalnici, 6. nadstropje,
Sneţniška 5, Ljubljana. Vsi kandidati opravljajo test tri dni. S seboj naj
prinesejo: risalni blok A3, vodene ali tempera barvice, svinčnik HB,
2B, radirko, risalne liste A2. Rezultati testa bodo objavljeni na oglasni
deski.

ODDELEK ZA KEMIJSKO IZOBRAţEVANJE
IN INFORMATIKO
Glej tekst razpisa pri Pedagoški fakulteti Ljubljana.

ODDELEK ZA TEKSTILNO TEHNOLOGIJO

Nadaljevanje študija: Diplomanti višješolskega študija tekstilne tehnologije se
lahko vpišejo v 3.letnik visokošolskega študija. V 3.letniku morajo opraviti
predpisane diferencialne izpite v obsegu predmetov visokošolskega
izobraţevanja.

Sneţniška 5, tel.: 125-30-31
Informativno mesto: Sneţniška 5, predavalnica I in risalnica (avtobusa
1 in 6)

Izredni študij je organiziran v Ljubljani, na ţeljo uporabnikov lahko
tudi v drugih krajih, če so za to ustrezni pogoji. Študij je organiziran, če
se v program vpiše vsaj 20 kandidatov.

Oddelek izvaja študijski program tekstilna tehnologija za pridobitev
višje in visoke izobrazbe iz tekstilne tehnologije ter program
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Vpisna mesta: visokošolski študij tekstilne tehnologije 50 mest za
redni študij, višješolski študij tekstilne tehnologije 60 mest za redni
študij in 30 mest za izredni študij, visokošolski študij oblikovanja
tekstilij in oblačil 30 mest za redni študij.

Če bo vpis omejen, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na
- splošni uspeh pri maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk
40 % točk

ODDELEK ZA MONTANISTIKO

kandidati iz točke b) in c) pa glede na
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri preizkusnem izpitu iz fizike in kemije

20 % točk
40 % točk
40 % točk

Aškerčeva 12, tel.: 125-41-21
Informativno mesto: Aškerčeva 12, predavalnica P-5 (avtobusa 1 in 6)

V višješolski študijski program Metalurgija se lahko vpiše,
a) kdor je opravil zaključni izpit v gimnaziji ali štiriletnih
srednješolskih programih metalurši tehnik, strojni tehnik, kemijski
tehnik ali je opravil maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal gimnazijo ali štiriletni srednješolski
program z najmanj 210 urami fizike,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal drugi štiriletni srednješolski program,
če opravi diferencialni izpit iz fizike.

Oddelek izvaja:
- program za pridobitev visoke izobrazbe v geologiji
- program za pridobitev visoke izobrazbe v rudarstvu in
geotehnologiji
- program za pridobitev višje izobrazbe v metalurgiji
- program za pridobitev visoke izobrazbe za metalurgijo in
materiale.
Višješolski študij metalurgije traja dva letnika in daje strokovni naslov
inţenir metalurgije. Visokošolski študij traja štiri letnike in daje
strokovne naslove diplomirani inţenir geologije, diplomirani inţenir
rudarstva, diplomirani inţenir geotehnologije, diplomirani inţenir
metalurgije in diplomirani inţenir za materiale.

Če bo vpis omejen, bodo kandidati izbrani glede na
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu oziroma maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku

Izredni študij bo organiziran v Ljubljani ali drugod, če se prijavi v
višješolski program vsaj 35 kandidatov in v visokošolski program vsaj
25 kandidatov.

Vpisni pogoji:
Odsek za rudarstvo in geotehnologijo

Vpisna mesta: geologija 50 mest za redni študij, 5 za izredni študij,
rudarstvo in geotehnologija 40 mest za redni študij, metalurgija 50 mest
za višješolski redni študij, metalurgija in materiali 100 mest za redni
študij in 60 za izredni študij.

V visokošolski študijski program Rudarstvo in geotehnologija se
lahko vpiše,
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal gimnazijo ali štiriletni srednješolski
program z najmanj 210 urami fizike in 70 urami kemije,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal drugi štiriletni srednješolski program,
če opravi diferencialna izpita iz fizike in kemije.
Če bo vpis omejen, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na
- splošni uspeh pri maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk
40 % točk

kandidati iz točke b) in c) pa glede na
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri preizkusnem izpitu iz fizike in kemije

20 % točk
40 % točk
40 % točk

PEDAGOŠKA FAKULTETA V
LJUBLJANI
61000 LJUBLJANA, Kardeljeva ploščad 16
Telefon: (061) 168-11-33
Informativna mesta: Ljubljana, Kardeljeva ploščad 16, Beţigrad
(avtobusi št. 6, 8 in 20).
Za razredni pouk v Kopru: Koper, Cankarjeva 5.
Za zdravstveno vzgojo: Ljubljana, Poljanska cesta 26 a.
Fakulteta izvaja študij za pridobitev višješolske in visokošolske
izobrazbe. Višješolski študij traja 4 semestre in daje strokovni naslov:
vzgojiteljica/vzgojitelj predšolskih otrok. Visokošolski študij traja 8
semestrov in daje strokovni naslov profesorica/profesor z navedbo
smeri.

Odsek za geologijo
V visokošolski študijski program Geologija se lahko vpiše,
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal gimnazijo ali štiriletni srednješolski
program z najmanj 210 urami fizike,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal drugi štiriletni srednješolski program,
če opravi diferencialni izpit iz fizike.
Če bo vpis omejen, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na
- splošni uspeh pri maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk
40 % točk

Fakulteta izvaja:
- višješolski enopredmetni program: Vzgojitelj predšolskih otrok
(Program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe Predšolska vzgoja
je v postopku pridobitve mnenja Sveta za visoko šolstvo RS.)
- visokošolske enopredmetne programe: Učitelj razrednega pouka,
Socialna pedagogika, Defektologija, Likovna pedagogika

60 % točk
40 % točk

- visokošolski dvopredmetni program: Matematika in tehnika
kandidati iz točke b) in c) pa glede na
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri preizkusnem izpitu iz fizike

20 % točk
40 % točk
40 % točk

- Skupaj s Fakulteto za matematiko in fiziko, Naravoslovnotehniško
fakulteto in Biotehniško fakulteto izvaja še naslednje visokošolske
dvopredmetne programe: Matematika in fizika, Fizika in tehnika,
Biologija in gospodinjstvo, Kemija in fizika, Kemija in biologija

Odsek za metalurgijo in materiale
- V sodelovanju z Visoko šolo za zdravstvo Ljubljana izvaja
visokošolski program: Zdravstvena vzgoja.

V visokošolski študijski program Metalurgija in materiali se lahko
vpiše,
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal gimnazijo ali štiriletni srednješolski
program z najmanj 210 urami fizike,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal drugi štiriletni srednješolski program,
če opravi diferencialni izpit iz fizike.

Vpisni pogoji:
V visokošolske enopredmetne študijske programe Razredni pouk,
Socialna pedagogika, Defektologija in Likovna pedagogika, v
visokošolski dvopredmetni študijski program Matematika in tehnika
ter v visokošolske dvopredmetne študijske programe, ki jih fakulteta
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Izredni študij: Fakulteta bo organizirala izredni študij samo na smereh,
ki so objavljene v razpisu.

izvaja
skupaj
s
Fakulteto
za
matematiko
in
fiziko,
Naravoslovnotehniško fakulteto in Biotehniško fakulteto, Matematika
in fizika, Fizika in tehnika, Biologija in gospodinjstvo, Kemija in
fizika ter Kemija in biologija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
za vpis v program razredni pouk je treba poleg tega opravljati
preizkus glasbenih sposobnosti, ki je svetovalne narave, za vpis v
program likovna pedagogika pa preizkus likovne nadarjenosti,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal gimnazijo ali katerokoli štiriletni
srednješolski program in je za vpis v posamezne študijske programe
izpolnil še naslednje dodatne pogoje:
- likovna pedagogika: preizkus likovne nadarjenosti;
- razredni pouk: preizkus glasbenih sposobnosti, ki je svetovalne
narave.

Diferencialni izpiti za tiste kandidate, ki ne izpolnjujejo pogojev za
vpis v 1. letnik, bodo med 4.7.1995 Pedagoški fakulteti.
Vpisna mesta:
- Vzgojitelj predšolskih otrok: 60 mest za redni študij v 1. letniku in 90
mest za izredni študij v 1. letniku.
- Učitelj razrednega pouka v Ljubljani: 120 mest za redni študij v 1.
letniku.
- Učitelj razrednega pouka v Kopru: 30 mest za redni študij v 1. letniku
in 15 mest za izredni študij v 3. letniku za program Učitelj razrednega
pouka za potrebe osnovnih šol italijanske narodnosti.
- Likovna pedagogika: 20 mest za redni študij v 1. letniku.
- Socialna pedagogika: 30 mest za redni študij v 1. letniku.
- Defektologija s smermi: 45 mest za redni študij v 1. letniku, 60 mest
za izredni študij v 1. letniku v Ljubljani.
- Matematika in tehnika: 45 mest za redni študij v 1. letniku.
- kemija in biologija: 30 mest za redni študij v 1. letniku.
- kemija in fizika: 30 mest za redni študij v 1. letniku.
- matematika in fizika: 30 mest za redni študij v 1. letniku.
- fizika in tehnika: 15 mest za redni študij v 1. letniku.
- biologija in gospodinjstvo: 30 mest za redni študij v 1. letniku.

Če bo vpis omejen, bodo
za vpis v študijski program Likovna pedagogika kandidati iz točke a)
izbrani glede na
- splošni uspeh pri maturi
30 % točk
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
20 % točk
- uspeh pri preizkusu likovne nadarjenosti
50 % točk
kandidati iz točke b) glede na
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri preizkusu likovne nadarjenosti

30 % točk
20 % točk
50 % točk

Organizirane oblike izrednega študija bodo potekale le, če bo na
posamezni skupini vpisanih najmanj 30 študentov.

kandidati za vpis v druge študijske programe iz točke a) izbrani glede
na
- splošni uspeh pri maturi
60 % točk
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
40 % točk
kandidati iz točke b) glede na
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri preizkusnem izpitu iz slovenskega jezika

PEDAGOŠKA FAKULTETA V
LJUBLJANI
VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO V
LJUBLJANI

20 % točk
40 % točk
40 % točk

sodelujeta v študijskem letu 1995/96 pri izvajanju visokošolskega programa
Zdravstvena vzgoja.

V višješolski študijski program Vzgojitelj predšolskih otrok se lahko
vpiše,
a) kdor je opravil zaključni izpit v srednješolskem programu vzgojitelj
predšolskih otrok ali maturo.
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal štiriletni srednješolski program
predšolske vzgoje
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal gimnazijo ali drugi štiriletni
srednješolski program, če predhodno opravi diferencialna izpita iz
pedagogike in psihologije.
Vsi kandidati morajo opraviti tudi preizkus glasbenih sposobnosti.
Če bo vpis omejen, bodo kandidati izbrani glede na
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu oz. maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri preizkusu glasbenih sposobnosti

Študij je namenjen diplomantom višje šole za zdravstvene delavce, oddelka za
zdravstveno nego. Traja 4 semestre in daje strokovni naslov profesorica/profesor
zdravstvene vzgoje.
Informativno in vpisno mesto je na Visoki šoli za zdravstvo v Ljubljani,
Poljanska cesta 26 a.
Vpisni pogoji v 3. letnik:
Vpišejo se lahko kandidati z diplomo višje šole za zdravstvene delavce, oddelka
za zdravstveno nego in znanjem angleščine.
Vpisna mesta za 3. letnik: 30 mest za redni študij.

60 % točk
30 % točk
10 % točk

Način študija:
Študij bo organiziran kot redni študij.

3. Vpis v 3.letnik: Diplomanti pedagoških akademij (višješolski študij) se lahko
vpišejo na študijsko skupino, ki ustreza njihovi diplomi. Do diplome na visoki
stopnji morajo opraviti diferencialne izpite po izvedbenem predmetniku za
študijsko leto 1991/92. Diplomanti drugih višjih šol morajo opraviti
diferencialne izpite, ki obsegajo razliko med programom, ki so ga končali, in
programom, na katerega se bodo vpisali.

PRAVNA FAKULTETA
61000 LJUBLJANA, Kongresni trg 12
Telefon: (061) 125-40-04, 125-40-55
Informativno mesto: Kongresni trg 12, predavalnica 1. letnika.

Diplomanti pedagoških akademij (dveletni program) se lahko vpišejo tudi na
visokošolske dvopredmetne študijske programe, ki jih fakulteta izvaja skupaj s
Fakulteto za naravoslovje in tehnologijo in Biotehniško fakulteto, in sicer na
študijsko skupino, ki ustreza njihovi diplomi. V 3. letniku študija morajo opraviti
diferencialna izpita iz matematike (ne velja za matematike) in iz fizike (ne velja
za fizike); do diplome na posameznih smereh pa še naslednje diferencialne
izpite:
- matematika: analiza II, algebra II, osnove računalništva;
- fizika: elektronika, računalniška merjenja;
- kemija: analizna kemija, pregled tehnologij, računalništvo z osnovami
znanstvenotehniške informatike.
- biologija: vse izpite biološkega sklopa predmetnika 1. letnika, od izpitov 2.
letnika pa
izpit iz biokemije in sistematske botanike ali zoologije nevretenčarjev;
- tehnika: kemija, osnove računalništva, elektrotehnika, elektronika;
- gospodinjstvo: računalništvo in informatika.

Fakulteta izvaja program za pridobitev visoke pravne izobrazbe, ki
traja štiri leta (VII/1). Študij je enoten, le v 4. letniku so skupine
izbirnih predmetov. Diplomant dobi strokovni naslov diplomirani
pravnik.
Vpisni pogoji:
V visokošolski študijski program Pravo se lahko vpiše,
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal gimnazijo ali štiriletni srednješolski
program ekonomski tehnik, upravni tehnik, policist,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal drugi štiriletni srednješolski program
in opravil diferencialna izpita iz sociologije in zgodovine.
Če bo vpis omejen, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na
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-

splošni uspeh pri maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

kandidati iz točke b) in c) glede na
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri preizkusnem izpitu iz splošne razgledanosti

60 % točk
40 % točk

kandidati iz točke a) izbrani glede na
- splošni uspeh pri maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri enem izmed naravoslovnih predmetov
pri maturi (fizika, kemija, biologija z ekologijo)

20 % točk
40 % točk
40 % točk;

kandidati iz točke b) in c) glede na
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri preizkusnem izpitu iz fizike, kemije
in biologije

Izredni študij: Fakulteta organizira posebne oblike študija za izredne
študente.

60 % točk
30 % točk
10 % točk

20 % točk
40 % točk
40 % točk

Vpisna mesta: 300 mest za redni študij in 150 mest za izredni študij.
Vpisna mesta: 60 mest za redni študij.

TEOLOŠKA FAKULTETA

VISOKA POMORSKA IN PROMETNA
ŠOLA PIRAN
DIPARTIMENTO MARITTIMO E DEI
TRASPORTI DI PIRANO

61000 LJUBLJANA, Poljanska 4
Telefon: (061) 312-593, 132-91-97
Informativni mesti: Ljubljana, Poljanska 4;
Maribor, Slomškov trg 3, (tel.(062) 226-308).

66320 PORTOROŢ-PORTOROSE, Pot pomorščakov 4
Telefon: (066) 70-943, 70-940, 70-944

1. Teološka fakulteta organizira v Ljubljani in na oddelku v Mariboru
program teologija za pridobitev visoke izobrazbe, ki traja pet let
oziroma 10 semestrov. Študij je enoten, diplomant dobi strokovni
naslov diplomirani teolog.

Informativno mesto: sedeţ šole, Portoroţ, Pot pomorščakov 4,
predavalnica št. 205.
Šola izvaja:

Vpisna mesta za redni študij: Ljubljana 100 mest, Maribor 50 mest.
2.Teološka fakulteta organizira v Ljubljani in na oddelku v Mariboru
tudi dvopredmetni B program teologija s splošno teološko in
teološko-pedagoško smerjo v povezavi s študijskimi programi v
druţboslovni, pedagoški in kulturni usmeritvi. Študijski program traja 4
leta oziroma 8 semestrov in daje strokovna naslova diplomirani ... in
teolog ter profesor ... in teologije.

višješolska programa:
- Pomorstvo II s smerema navtika in ladijsko strojništvo
- Tehnologija prometa I.

V študijskem letu 1995/96 so mogoče povezave s študijskimi programi
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Pedagoške fakultete
Univerze v Mariboru.

visokošolski program:
Promet in pomorstvo III s smermi:
A - Tehnologija prometa II,
B - Navtika,
C - Ladijsko strojništvo.

Vpisna mesta za redni študij: Ljubljana 40, Maribor 40.

Višješolska študijska programa trajata dve leti.

Vpisni pogoji:
V visokošolski enopredmetni in dvopredmetni študijski program
Teologija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal gimnazijo ali katerikoli drugi
štiriletni srednješolski program.

Diplomanti dobijo strokovne naslove:
po višješolskem programu Pomorstvo II:
a) smer navtika: inţenir za pomorski promet
b) smer ladijsko strojništvo: inţenir za ladijsko strojništvo
po višješolskem programu Tehnologija prometa I: inţenir prometa

Če bo vpis omejen, bodo
kandidati iz točk a) in b) izbrani glede na
- splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku

Vpisni pogoji:
V višješolski študijski program Pomorstvo II se lahko vpiše,
a) kdor je opravil zaključni izpit na srednji pomorski šoli,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal srednjo pomorsko šolo navtične oz.
ladijsko strojne smeri,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal drugi štiriletni srednješolski program,
če opravi diferencialni izpit iz pomorstva (za navtično smer),
ladijskega strojništva (za ladijsko strojno smer) ali predloţi
pooblastilo za poročnika trgovske mornarice ali pomorskega
strojnika.

60 % točk
40 % točk

VETERINARSKA FAKULTETA
61115 LJUBLJANA, p.p. 25
Gerbičeva 60
Telefon: (061) 125-82-92, int. 53
Informativno mesto: Ljubljana, Cesta v Mestni log 47 (klinična
predavalnica), avtobusa 1 in 9.

V program se lahko vključijo kandidati, ki dokaţejo, da imajo
psihofizične sposobnosti, ki zahtevajo za opravljanje poklica častnika
trgovske mornarice po Pravilniku o ugotavljanju in oceni zdravstvene
sposobnosti člana posadke ladje (Ur. l. SRS št. 38/84). Kandidati
morajo zdravniško spričevalo predloţiti ob vpisu.

Fakulteta izvaja visokošolski študij veterinarstva, ki traja pet let (10
semestrov) in daje strokovni naslov doktor veterinarske medicine
(VII/1).
Vpisni pogoji:
V višokošolski študijski program Veterinarstvo se lahko vpiše,
a) kdor je opravil maturo s splošnoizobraţevalnima izbirnima
predmetoma,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal gimnazijo ali štiriletni srednješolski
program veterinarski tehnik ali program z vsaj 210 urami kemije in
280 urami biologije,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal drugi štiriletni srednješolski program,
če opravi diferencialna izpita iz kemije in biologije.

V višješolski študijski program Tehnologija prometa se lahko vpiše,
kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem
programu ali maturo.

Če bodo vpis omejen, bodo

Vpisni pogoji:

Če bo vpis omejen, bodo kandidati izbrani glede na
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu ali maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
Program Promet in pomorstvo III:
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60 % točk
40 % točk

VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO

smer A - Tehnologija prometa II: da so diplomirali po programih Tehnologija
prometa I ali Pomorstvo II.
Študentje zaključnih letnikov višješolskega študija, ki so opravili vse predpisane
izpite po programu Tehnologija prometa I ali Pomorstvo II, in ţelijo neposredno
nadaljevati študij v 3. letniku, se lahko vpišejo brez višješolskega diplomskega
izpita.
V program se lahko vključijo kandidati višješolskih programov prometnih,
prometno-tehniških, tehniških šol ter drugih ustreznih programov poslovne,
druţboslovne in naravoslovno-tehniške usmeritve.
smer B - Navtika: da so diplomirali po programu Pomorstvo II smer navtika.
smer C -Ladijsko strojništvo: da so diplomirali po programu Pomorstvo II smer
ladijsko stroj-ništvo.

61000 LJUBLJANA, Poljanska cesta 26 a
Telefon: (061) 322-277
Informativno mesto: Poljanska cesta 26 a (avtobusi 2, 5, 10, 11, 13, 20).
Šola izvaja študij za pridobitev višješolske izobrazbe na naslednjih
programih:
- za zdravstveno nego
- za fizioterapijo
- za delovno terapijo
- za radiologijo
- za sanitarno delo.

Diplomanti dobijo strokovne naslove:
a) smer A-tehnologija prometa II: diplomirani inţenir prometa
b) smer B-navtika: diplomirani inţenir pomorstva
c) smer C-ladijsko strojništvo: diplomirani inţenir ladijskega strojništva.

Študij traja pet semestrov in diplomski semester. Diplomanti dobijo
strokovni naslov višja medicinska sestra oziroma višji zdravstveni
tehnik, višji fizioterapevt, višji delovni terapevt, višji radiološki tehnik
in višji sanitarni tehnik.

Izredni študij:
Višješolski študij bo organiziran na sedeţu šole, v Ljubljani in Celju, če se zbere
študijska skupina z vsaj 40 kandidati.
Visokošolski študij bo organiziran na sedeţu šole in v Ljubljani, za skupine z
več kot 40 kandidati pa tudi izven sedeţa šole.
Informacije
Informacije za študente bodo dostopne na informativnih dnevih 10. in 11. marca
1995 na sedeţu šole ob 9. in 16. uri, na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani 10.
marca ob 16. uri in na Gimnaziji Center v Celju 11. marca ob 16. uri.

Visokošolski študij zdravstvene vzgoje izvaja Pedagoška fakulteta
Ljubljana skupaj z Visoko šolo za zdravstvo. Razpis objavlja
Pedagoška fakulteta Ljubljana.
Visoka šola za zdravstvo razpisuje tudi 30 mest na visokošolskem
študiju sanitarno inţenirstvo. Študij bo organiziran v 3. letniku kot
redni študij. Diplomanti dobijo strokovni naslov diplomirani sanitarni
inţenir. Vpišejo se lahko redni študenti, ki so končali štiri semestre
višješolskega (5-semestralnega) programa za sanitarno delo in
diplomanti višješolskega programa sanitarno delo.

Diferencialni izpiti za kandidate, ki nimajo pogojev za vpis, bodo na sedeţu šole
14.6. in 15.6.1995 ob 9. uri.

Vpisna mesta
za program Pomorstvo II: 100 mest za redni študij in 50 mest za izredni
študij,
za program Tehnologija prometa I: 170 mest za redni študij in 100 mest
za izredni študij,
za program Promet in pomorstvo III (3.letnik): 90 mest za redni študij
in 90 mest za izredni študij.
za tujce in Slovence brez slovenskega drţavljanstva je predvidenih 10
vpisnih mest.

Vpisni pogoji:
V višješolski študijski program Delovna terapija se lahko vpiše,
a) kdor je opravil zaključni izpit v enem izmed naslednjih
srednješolskih programov: zdravstveni tehnik, farmacevtski tehnik,
gozdarski tehnik, laboratorijski tehnik, oblikovanje, veterinarski
tehnik, zobotehnik, predšolska vzgoja, kozmetični tehnik,
ekonomsko-komercialni tehnik ali maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal drugi štiriletni srednješolski program,
če opravi diferencialne izpite iz biologije, kemije in fizike.

VISOKA ŠOLA ZA SOCIALNO DELO
61000 LJUBLJANA, Šaranovičeva 5
Telefon: (061) 313-257, 311-250

V višješolski študijski program Fizioterapija se lahko vpiše,
a) kdor je opravil zaključni izpit v naslednjem srednješolskem
programu: zdravstveni tehnik, farmacevtski tehnik, ţivilski tehnik,
laboratorijski tehnik, veterinarski tehnik, zobotehnik, kozmetični
tehnik ali maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal drugi štiriletni srednješolski program,
če opravi diferencialne izpite iz biologije, kemije in fizike.

Informativno mesto (informativni dnevi): Topniška 33 (novi prostori
VŠSD v zgradbi Študentskega doma, avtobus 20 - postaja Gasilske
brigade).
Šola izvaja visokošolski program za socialno delo. Diplomant dobi
strokovni naslov diplomirani socialni delavec. Študij traja štiri leta (8
semestrov).

V višješolski študijski program Sanitarno delo se lahko vpiše,
a) kdor je opravil - zaključni izpit v naslednjem srednješolskem
programu: zdravstveni tehnik, farmacevtski tehnik, laboratorijski
tehnik, veterinarski tehnik, ţivilski tehnik, kemijski tehnik,
gradbeni tehnik, elektrotehnik, kmetijski tehnik, računalniški
tehnik, strojni tehnik ali maturo
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal drugi štiriletni srednješolski program,
če opravi diferencialne izpite iz biologije, kemije in fizike.

Vpisni pogoji:
V visokošolski študijski program Socialno delo se lahko vpiše,
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal gimnazijski ali katerikoli drugi
štiriletni srednješolski program.
Če bo vpis omejen, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na
- splošni uspeh pri maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
kandidati iz točke b) glede na
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri preizkusnem izpitu iz psihologije
in sociologije

V višješolski študijski program Radiologija se lahko vpiše,
a) kdor je opravil zaključni izpit v naslednjem srednješolskem
programu: zdravstveni tehnik, farmacevtski tehnik, laboratorijski
tehnik, veterinarski tehnik, zobotehnik, kozmetični tehnik,
elektrotehnik, računalniški tehnik, strojni tehnik, kemijski tehnik ali
maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal drugi štiriletni srednješolski program,
če opravi diferencialne izpite iz biologije, kemije in fizike.

60 % točk
40 % točk

20 % točk
40 % točk
40 % točk;

Nadaljevanje študija (redni in izredni študij): V 3. letnik visokošolskega
programa se lahko vpišejo kandidati z diplomo socialnega delavca.

Vpisna mesta: 100 mest za redni študij v 1. letniku, 30 mest za redni
študij v 3. letniku in 100 mest za izredni študij v 3. letniku.
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V višješolski študijski program Zdravstvena nega se lahko vpiše,
a) kdor je opravil zaključni izpit v naslednjem srednješolskem
programu: zdravstveni tehnik, farmacevtski tehnik, laboratorijski
tehnik, veterinarski tehnik, zobotehnik, kozmetični tehnik, ţivilski
tehnik, kemijski tehnik ali maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal drugi štiriletni srednješolski program,
če opravi diferencialne izpite iz biologije, kemije in fizike.
Če bo vpis omejen, bodo kandidati izbrani glede na
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu oz. maturi
60 % točk
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
40 % točk
Izbrani kandidati bodo morali predloţiti še zdravniško potrdilo o
zdravstveni sposobnosti za opravljanje del in nalog višjega
zdravstvenega delavca, ki ga izda ustrezni dispanzer osnovnega
zdravstvenega varstva (napotnica za predhodni zdravstveni pregled obrazec DZS 8,203). Kandidati, ki se bodo uvrstili v izbor za študij
radiologije, bodo morali opraviti še specialni zdravniški pregled.
Vpisna mesta:
-zdravstvena nega: 80 mest za redni študij.
-fizioterapija: 40 mest za redni študij,
-delovna terapija: 30 mest za redni študij,
-radiologija: 40 mest za redni študij,
-sanitarno delo: 30 mest za redni študij,

-sanitarno inţenirstvo: 30 mest za redni študij in 30 mest za redni študij
v 3. letniku.

VISOKA UPRAVNA ŠOLA
61109 LJUBLJANA, Kardeljeva ploščad 5
Telefon: (061) 341-972
Informativno mesto: pritličje, levi trakt, avtobusi 6, 8 in 20.
Šola izvaja program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe javna
uprava. Študij traja tri leta. Strokovni naslov bo določen kasneje.
Vpisni pogoji:
V visoki strokovni študijski program Javna uprava se lahko vpiše,
kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem
programu ali maturo.
Če bo vpis omejen, bodo kandidati izbrani glede na
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu ali maturi
60 % točk
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
40 % točk
Izredni študij bo šola organizirala v Ljubljani, Mariboru, Seţani in
Ţalcu, glede na število kandidatov pa morebiti tudi drugje.
Vpisna mesta: 235 za redni študij in 500 mest za izredni študij.

UNIVERZA V MARIBORU
EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA

Če bo vpis omejen, bodo kandidati izbrani glede na:
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu oziroma maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku

62000 MARIBOR, Razlagova ul. 14
Telefon: (062) 224-611
Visokošolski - integralni študij (VII/1) traja 8 semestrov. 1. in 2.
letnik sta skupna. Smer izbere študent ob vpisu v 3. letnik. Diplomant
dobi strokovni naslov diplomirani ekonomist ustrezne smeri. Integralni
študij se izvaja na naslednjih smereh: bančništvo in finance, trţenje
(marketing), management malih podjetij, mednarodni ekonomski
odnosi (mednarodna menjava), podjetništvo, informacijsko-upravljalska
dejavnost (poslovna informatika), organizacija in vodenje (poslovna
organizacija), narodno gospodarstvo (splošna ekonomija).

Vpisna mesta: 300 za redni študij in 500 za izredni študij.
Vpis v 3. letnik (program 1985) - samo za izredne študente.
Smeri študija: analiza in planiranje, denarništvo in finance, ekonomska
informatika, ekonomski odnosi s tujino, marketing, poslovna logistika, poslovna
organizacija.
Smer študija izberejo izredni študenti ob vpisu v 4. letnik.
Vpisni pogoji:
Kandidati za izredni študij, ki bodo končali študij ene od smeri višješolskega
programa na EPF (razen VIP 1991), se bodo lahko neposredno vključili v
izobraţevanje po visokošolskem programu. Pri odločitvi za smer študija v 4.
letniku se kandidati praviloma usmerijo v tisto smer, ki so jo imeli v
predhodnem višješolskem programu.

Vpisni pogoji:
V visokošolski študijski program Ekonomija se lahko vpiše,
a) kdor je opravil maturo
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.
Če bo vpis omejen, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
- splošni uspeh pri maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
kandidati iz točke b) pa glede na:
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri preizkusu znanja iz matematike
in angleškega ali nemškega jezika

60 % točk
40 % točk

Pod enakimi pogoji kot študenti iz prejšnjega odstavka lahko nadaljujejo izredni
študij po visokošolskem programu tudi kandidati, ki so dobili potrebno znanje na
ekonomskih fakultetah vseh smeri, višjih in visokih ekonomskih, komercialnih,
finančnih, statističnih, turistično-gostinskih ali zunanjetrgovinskih šolah.
Kandidati, ki bodo končali izobraţevanje po višješolskih ali visokošolskih
programih kakšne druge usmeritve (ki v tem razpisu ni navedena), morajo
opraviti diferencialne izpite: uvod v ekonomsko teorijo, ekonomika podjetja,
gospodarsko pravo in tuj jezik II. stopnje. Na začetku študija 4. letnika mora
študent opraviti še diferencialni izpit iz smernega predmeta vpisane smeri
študija.

60 % točk
40 % točk

20 % točk
40 % točk

Vpisna mesta: 500 mest.
Potrebni dokumenti: overjena fotokopija ali prepis diplome.

40 % točk

Vpisna mesta: 330 za redni študij in 100 za izredni študij.

Način študija

V primeru omejitve vpisa bo preizkusne izpite za tiste, ki so končali
katerikoli štiriletni srednješolski program pred 1. 6. 1995, izvajal
Republiški izpitni center.

Fakulteta organizira redni in izredni študij.
Izredni študij je organiziran v enotah za izredni študij. Dveletni študij
za pridobitev višješolske izobrazbe organizira fakulteta na vseh enotah,
štiriletni študij za pridobitev visoke izobrazbe pa le na enotah v
Mariboru, Celju, Ljubljani, Kopru in Novem mestu pod pogojem, da je
vpisanih vsaj 30 študentov.
Izredni študij traja dvojno dobo rednega študija (en letnik traja dve
študijski leti). Če študent v dveh letih ne izpolni pogojev za vpis v višji
letnik oz. ne diplomira, se vpiše evidenčno.

Višješolski študij (VI/1) traja 4 semestre. Študijski program 1. letnika
je skupen. Smer izbere študent ob koncu 1. oziroma ob vpisu v 2. letnik.
Diplomant dobi strokovni naslov ekonomist ustrezne smeri. Višješolski
študij se izvaja na naslednjih smereh: bančništvo in finance, komerciala
(marketing), mednarodna menjava, poslovna informatika, poslovna
logistika, poslovna organizacija, turizem.

Enote za izredni študij so v:
Mariboru, sedeţ šole, Razlagova 14, tel. (062) 224-611,
Celju, Enota za izredni študij, Gregorčičeva 5a, tel. (063) 27-629,

Vpisni pogoji:
V višješolski študijski program Ekonomija se lahko vpiše, kdor je
končal katerikoli štiriletni srednješolski program ali maturo.
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Kopru, Ljudska univerza, Cankarjeva 33, tel. (066) 21-258, 271-258,
Ljubljani, Enota za izredni študij EPF, Rimska 19, tel. (061) 222-962,
Kranju, Enota za izredni študij, Prešernova 11, tel. (064) 222-269,
Novem mestu, Razvojno izobraţevalni center, Ulica talcev 3a,
tel. (068) 21-319,
Murski Soboti, Ljudska univerza, Slomškova 33, tel. (069) 21-137,
Velenju, Ljudska univerza, Titov trg 2, tel. (063) 853-576,
Slovenj Gradcu, Srednja šola, Koroška c. 11, tel. (0602) 41-226.

2. Za pridobitev visoke izobrazbe:
- smer tekstilna tehnologija.
Program je šest semestrov enoten, v sedmem semestru se z izbirnimi
predmeti loči na področja tekstilno-kemijske, tekstilno-mehanske in
tekstilno-konfekcijske tehnologije.
Diplomanti višješolskega izobraţevanja dobijo strokovni naslov inţenir
tekstilne tehnologije oziroma inţenir tekstilno-konfekcijske tehnologije.
Diplomanti visokošolskega izobraţevanja dobijo strokovni naslov
diplomirani inţenir tekstilne tehnologije.

Kandidati za izredni študij ali njihova podjetja morajo pred vpisom
nakazati na ţiro račun 51800-603-30874 prispevek za kritje stroškov
študija za eno študijsko leto. Višina prispevka bo določena konec
avgusta 1995.

Vpisni pogoji:
V visokošolski študijski program Tekstilna tehnologija se lahko vpiše,
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
62000 MARIBOR, SMETANOVA UL. 17
TELEFON: (062) 25-461, 221-112
Informativno mesto: Smetanova ul. 17

Vpisna mesta: 60 za redni študij, 30 za izredni študij.
Če bo vpis omejen, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
- splošni uspeh pri maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
kandidati iz točke b) pa glede na:
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku

Fakulteta izvaja izobraţevanje za pridobitev višje in visoke izobrazbe
po študijskih programih strojništvo in tekstilna tehnologija.
Visokošolski program traja štiri leta in pol, višješolski pa dve leti in pol.
Študijski program Strojništvo
Izobraţevanje za pridobitev višje izobrazbe omogoča v 2. letniku
izbiro ene od treh smeri: energetika in procesno strojništvo,
konstrukterstvo in gradnja strojev ter proizvodno strojništvo.
Diplomanti dobijo strokovni naslov inţenir strojništva. Izobraţevanje
za pridobitev visoke strokovne izobrazbe omogoča v 3. letniku izbiro
ene od treh smeri: energetika in procesno strojništvo, konstrukterstvo in
gradnja strojev ter proizvodno strojništvo. Diplomanti dobijo strokovni
naslov diplomirani inţenir strojništva.

60 % točk
40 % točk
60 % točk
40 % točk

V višješolski študijski program Tekstilna tehnologija se lahko vpiše,
kdor je končal katerikoli štiriletni srednješolski program ali opravil
maturo.
Vpisna mesta: 60 za redni študij, 30 za izredni študij.
Če bo vpis omejen, bodo kandidati izbrani glede na:
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu oziroma maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku

Izobraţevanje za pridobitev višje izobrazbe se izvaja v Mariboru in
Celju, za pridobitev visoke izobrazbe pa samo v Mariboru.

60 % točk
40 % točk

Nadaljevanje izobraţevanja:

Vpisni pogoji:
V visokošolski študijski program Strojništvo se lahko vpiše,
a) kdor je opravil maturo
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

Študentje, ki končajo izobraţevanje za pridobitev višje izobrazbe in dobijo
strokovni naslov inţenir tekstilne tehnologije oziroma tekstilno-konfekcijske
tehnologije, lahko nadaljujejo izobraţevanje za pridobitev visoke izobrazbe tako,
da se vpišejo v 2. letnik visokošolskega programa.

Vpisna mesta: 180 za redni študij, 50 za izredni študij.
Če bo vpis omejen, bodo
kandidati iz točk a) in b) izbrani glede na:
- splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO,
RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
62000 MARIBOR, SMETANOVA UL. 17
TELEFON: (062) 25-461, 221-112

60 % točk
40 % točk

V višješolski študijski program Strojništvo se lahko vpiše, kdor je
končal katerikoli štiriletni srednješolski programu ali opravil maturo.

Informativno mesto: Smetanova ul. 17
Fakulteta izvaja izobraţevanje za pridobitev višje in visoke izobrazbe
po študijskih programih elektrotehnika ter računalništvo in informatika.
Visokošolski program traja 5 let, višješolski pa 2 leti in pol.

Vpisna mesta: 200 za redni študij, 200 za izredni študij.
Če bo vpis omejen, bodo kandidati izbrani glede na:
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku

Študijski program Elektrotehnika

60 % točk
40 % točk

Študentje, ki končajo izobraţevanje za pridobitev višje izobrazbe in dobijo
strokovni naslov inţenir strojništva, lahko nadaljujejo izobraţevanje za
pridobitev visoke izobrazbe tako, da se vpišejo v 2. letnik visokošolskega
programa in v tem letniku opravijo obveznosti iz 1. letnika visokošolskega
programa.

Izobraţevanje za pridobitev višje izobrazbe omogoča v 2. letniku izbiro
ene od treh smeri: avtomatika, elektronika, močnostna elektrotehnika.
Diplomanti dobijo strokovni naslov inţenir elektrotehnike.
Izobraţevanje za pridobitev visoke izobrazbe omogoča v 3. letniku
izbiro ene od treh smeri: avtomatika, elektronika, močnostna
elektrotehnika. Diplomanti dobijo strokovni naslov diplomirani inţenir
elektrotehnike.

Študijski program Tekstilna tehnologija

Študijski program Računalništvo in informatika

V programu so naslednje smeri izobraţevanja:

Izobraţevanje za pridobitev višje izobrazbe obsega smeri programska
oprema in informatika. Diplomanti dobijo strokovni naslov inţenir
računalništva.
Izobraţevanje za pridobitev visoke izobrazbe omogoča v 3. letniku
izbiro ene od dveh smeri: programska oprema, informatika. Diplomanti
dobijo strokovni naslov diplomirani inţenir računalništva.

Nadaljevanje izobraţevanja:

1. Za pridobitev višje izobrazbe:
- smer tekstilna tehnologija,
- smer tekstilno-konfekcijska tehnologija.
Program je v 1. letniku enoten, v 2. letniku se deli na smeri.
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Vpisni pogoji:
V visokošolska študijska programa Elektrotehnika ter Računalništvo
in informatika se lahko vpiše,
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

Vpisni pogoji:
V visokošolska študijska programa Gradbeništvo in Promet se lahko
vpiše,
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

Vpisna mesta: 200 za redni študij elektrotehnike, 70 za redni študij
računalništva in informatike.

Vpisna mesta: 100 za redni študij gradbeništva, 100 za redni študij
prometa.

Če bo vpis omejen, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
- splošni uspeh pri maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk
40 % točk

Če bo vpis omejen, bodo
kandidati iz točk a) in b) izbrani glede :
- splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku

kandidati iz točke b) pa glede na:
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk
40 % točk

60 % točk
40 % točk

V višješolski študijski program Gradbeništvo se lahko vpiše, kdor je
končal katerikoli štiriletni srednješolski program ali opravil maturo.
Vpisna mesta: 130 za redni študij, 40 za izredni študij.

V višješolska študijska programa Elektrotehnika ter Računalništvo in
informatika se lahko vpiše, kdor je končal katerikoli štiriletni
srednješolski program ali opravil maturo.
Vpisna mesta:
250 za redni študij elektrotehnike,
100 za redni študij računalništva in informatike,
110 za izredni študij elektrotehnike,
30 za izredni študij računalništva in informatike.
Če bo vpis omejen, bodo kandidati izbrani glede na:
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu oziroma maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku

Če bo vpis omejen, bodo kandidati izbrani glede na:
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu oziroma maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk
40 % točk

Nadaljevanje izobraţevanja:
Študentje, ki končajo izobraţevanje za pridobitev višje izobrazbe in dobijo
strokovni naslov inţenir gradbeništva, lahko nadaljujejo izobraţevanje za
pridobitev visoke izobrazbe tako, da se vpišejo v 2. letnik visokošolskega
programa in v tem letniku opravijo manjkajoče obveznosti.

60 % točk
40 % točk

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO
TEHNOLOGIJO

Nadaljevanje izobraţevanja:
Študentje, ki končajo izobraţevanje za pridobitev višje izobrazbe v
elektrotehniški usmeritvi in dobijo strokovni naslov inţenir elektrotehnike, lahko
nadaljujejo izobraţevanje za pridobitev visoke izobrazbe v 2. letniku
visokošolskega programa elektrotehnika.

62000 MARIBOR, SMETANOVA UL. 17
TELEFON: (062) 25-461, 221-112
Informativno mesto: Smetanova ul. 17

Študentje, ki končajo izobraţevanje za pridobitev višje izobrazbe v usmeritvi
računalništvo in informatika in dobijo strokovni naslov inţenir računalništva,
lahko nadaljujejo izobraţevanje za pridobitev visoke izobrazbe v 2. letniku
visokošolskega programa računalništvo in informatika.

Fakulteta izvaja študijski program kemijska tehnologija za pridobitev
višje in visokošolske izobrazbe. Visokošolski program traja štiri leta in
pol, višješolski pa pet semestrov. Diplomanti višješolskega
izobraţevanja dobijo strokovni naslov inţenir kemijske tehnologije.
Diplomanti visokošolskega izobraţevanja dobijo strokovni naslov
diplomirani inţenir kemijske tehnologije.

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO
62000 MARIBOR, SMETANOVA UL. 17
TELEFON: (062) 25-461, 221-112

Vpisni pogoji:
V visokošolski študijski program Kemijska tehnologija se lahko vpiše,
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

Informativno mesto: Smetanova ul. 17
Fakulteta izvaja izobraţevanje za pridobitev višje in visoke izobrazbe
po študijskem programu gradbeništvo ter izobraţevanje za pridobitev
visoke izobrazbe po študijskem programu promet. Visokošolski
program traja štiri leta in pol, višješolski pa dve leti in pol.

Vpisna mesta: 60 za redni študij.
Če bo vpis omejen, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
- splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku

Smeri izobraţevanja na študijskem programu Gradbeništvo so:
1. Za pridobitev višje izobrazbe: operativna smer, komunalna smer.
2. Za pridobitev visoke izobrazbe: komunalno-prometna smer,
operativno-konstrukcijska smer.

60 % točk
40 % točk

V višješolski študijski program Kemijska tehnologija se lahko vpiše,
kdor je končal katerikoli štiriletni srednješolski program ali opravil
maturo.

Diplomanti višješolskega izobraţevanja dobijo strokovni naslov inţenir
gradbeništva. Diplomanti visokošolskega izobraţevanja dobijo
strokovni naslov diplomirani inţenir gradbeništva.

Vpisna mesta: 60 za redni študij, 80 za izredni študij.

Smeri izobraţevanja na študijskem programu Promet so:
1. Za pridobitev visoke izobrazbe: smer cestni promet, smer ţelezniški
promet.

Če bo vpis omejen, bodo kandidati izbrani glede na:
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu oziroma maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku

Diplomanti visokošolskega izobraţevanja dobijo strokovni naslov
diplomirani inţenir prometa.

Nadaljevanje izobraţevanja:

60 % točk
40 % točk

V 2. letnik visokošolskega izobraţevanja se lahko vpišejo:
- diplomanti višješolskega izobraţevanja kemijske tehnologije,
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- diplomanti druge tehniške stroke, VI/1. stopnje fakultete ali visoke
šole - v 2. letniku morajo opraviti diferencialne izpite, ki jih določi
pristojni organ oddelka.

Vpisni pogoji:
V visokošolski študijski program Gospodarsko inţenirstvo se lahko
vpiše,
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal štiriletni srednejšolski program.

Izredni študij za Fakulteto za strojništvo, Fakulteto za
elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Fakulteto za kemijo
in kemijsko tehnologijo ter Fakulteto za gradbeništvo

Vpisna mesta: 70 za redni študij elektrotehniška smer, 60 za redni
študij gradbeniška smer, 70 za redni študij strojniška smer.

Centri za izredni študij so v:
Mariboru, na sedeţih fakultet, Smetanova 17, tel. (062) 221-112;
Celju, na Srednji tehniški šoli, Pot na Lavo 22, tel. (063) 26-504;
Kranju, pri Ljudski univerzi Tomo Brejc, Staneta Ţagarja 1, tel. (064)
217-481;
na Ravnah na Koroškem, pri Ljudski univerzi, Preţihova 24, tel.
(0602) 22-296;
Nuklearni elektrarni Krško, Krško, Vrbina 12, tel. (0608) 21-621
(vendar samo za strojnike kot nadaljevanje programa, začetega v
študijskem letu 1988/89).

Če bo vpis omejen, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
- splošni uspeh pri maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk
40 % točk

kandidati iz točke b) pa glede na:
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu
40 % točk
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
20 % točk
- uspeh pri preizkusu znanja iz matematike in tujega jezika 40 % točk

V naštetih krajih (in morebiti drugih) bodo fakultete nadaljevale
izobraţevanje za ţe vpisane študente in organizirale izredni študij, če bo
v programu vpisanih vsaj 30 študentov začetnikov.

V primeru omejitve vpisa bo preizkusne izpite za tiste, ki so končali
katerikoli srednješolski program pred 1. 6. 1995, izvajal Republiški
izpitni center.

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO,
RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
MARIBOR
FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO
MARIBOR
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
MARIBOR
EKONOMSKO-POSLOVNA
FAKULTETA MARIBOR

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE
VEDE KRANJ
64000 KRANJ, Prešernova 11
Telefon: (064) 221-061, 222-804
Informativno mesto: predavalnica Fakultete za organizacijske vede Delavski dom, Kranj, Slovenski trg 7.
Fakulteta za organizacijske vede Kranj razpisuje v študijskem letu
1995/96 študijski program Organizacija dela:
1. smer organizacija dela
a) višješolski študij s skupinami izbirnih predmetov: organizacija dela v
proizvodni dejavnosti, v kadrovski dejavnosti; traja dva letnika (štiri
semestre) in daje strokovni naslov organizator dela;
b) visokošolski študij s skupinami izbirnih predmetov: organizacija
dela v proizvodni dejavnosti, v kadrovski dejavnosti; traja štiri letnike
(osem semestrov) in daje strokovni naslov diplomirani organizator dela;

Informativna mesta: Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor,
Razlagova 20, predavalnica B.
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Maribor,
Smetanova 17,
Fakulteta za gradbeništvo Maribor, Smetanova 17,
Fakulteta za strojništvo Maribor, Smetanova 17.

2. smer organizacijska informatika
a) višješolski študij traja dva letnika (štiri semestre) in daje strokovni
naslov organizator dela - informatik;
b) visokošolski študij traja štiri letnike (osem semestrov) in daje
strokovni naslov diplomirani organizator dela - informatik.

Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor, Fakulteta za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko Maribor, Fakulteta za gradbeništvo
Maribor in Fakulteta za strojništvo Maribor razpisujejo
interdisciplinarni študijski program Gospodarsko inţenirstvo z
naslednjimi smermi:
- elektrotehniška smer,
- gradbeniška smer,
- strojniška smer.

Vpisni pogoji:
V visokošolski študijski program Organizacija dela se lahko vpiše,
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

Študijski program je namenjen izobraţevanju gospodarskih inţenirjev,
ki bodo usposobljeni za izvajanje strokovnih, razvojnih in vodstvenih
opravil, ki zahtevajo tehniška, tehnološka in ekonomska znanja,
zdruţena z znanji organizacije in informatike.
Študij traja 4 leta in pol. Diplomanti dobijo strokovni naslov
diplomirani gospodarski inţenir ustrezne smeri.

Če bo vpis omejen, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
- splošni uspeh pri maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
kandidati iz točke b) pa glede na:
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri preizkusu znanja iz matematike
in tujega jezika (angleškega ali nemškega)

Študijski program vsebuje:
- splošna naravoslovna (zlasti matematika, fizika in kemija),
tehniška, ekonomska, organizacijska in pravna znanja,
- temeljna strokovna znanja s področja izbrane smeri,
- temeljna strokovna znanja s področja ekonomije, organizacije,
marketinga in managementa,
- posebna strokovna znanja v skladu z likom diplomanta.

60 % točk
40 % točk

30 % točk
20 % točk
50 % točk

V primeru omejitve vpisa bo preizkusne izpite za tiste, ki so končali
katerikoli srednješolski program pred 1. 6. 1995, izvajal Republiški
izpitni center.

Študenti se vpisujejo na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in
informatiko Maribor - elektrotehniška smer, na Fakulteti za
gradbeništvo Maribor - gradbeniška smer in na Fakulteti za strojništvo strojniška smer. Program je oblikovan tako, da poteka študij
(predavanja, vaje in druge oblike pedagoškega dela) skoraj v celoti v
okviru ustreznih programov fakultet in Ekonomsko-poslovne fakultete.

Vpisna mesta: za redni študij 140.
V višješolski študijski program Organizacija dela se lahko vpiše, kdor
je končal katerikoli štiriletni srednješolski program ali opravil maturo.
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Če bo vpis omejen, bodo kandidati izbrani glede na:
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu ali maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku

Vpisna mesta: za redni študij 150, za izredni študij 100.

60 % točk
40 % točk

Način študija

Vpisna mesta: za redni študij 190, za izredni študij 350.

Fakulteta za organizacijske vede Kranj organizira redni in izredni
študij. Redni študij se izvaja na sedeţu fakultete v Kranju. Izredni študij
bo fakulteta organizirala v Kranju, Ljubljani in Mariboru, pod pogojem,
da se bo za posamezno lokacijo vpisalo vsaj 40 študentov.
Pedagoški proces za izredni študij traja v vsakem letniku po tri semestre
(18 mesecev). Višina prispevka za izredni študij bo določena in
objavljena konec avgusta letos.

Vpis v tretji letnik
Kot redni ali izredni študenti se lahko vpišejo v 3. letnik visokošolskega študija
organizacije dela diplomanti višješolskega študija organizacije dela in
diplomanti višješolskega študija drugih ustreznih usmeritev.
Študentje morajo v času študija (do vpisa v 4. letnik) opraviti diferencialne
izpite, ki jih določi znanstveno-pedagoški svet FOV Kranj.

PEDAGOŠKA FAKULTETA MARIBOR
62000 MARIBOR, Koroška c. 160
telefon: (062) 225-611
Informativno mesto: Koroška c. 160
Vpisna mesta:
Študijski programi

Vpisna mesta
Redni
Izredni
1. letnik 1. letnik

Visokošolski enopredmetni
1.
Nemški jezik s knjiţevnostjo
30
2.
Glasbena pedagogika
15
3.
Likovna pedagogika
20
4.
Razredni pouk
120
5.
Računalništvo z matematiko
30
6.
Fizika
30
7.
Matematika
45
8.
Slovenski jezik s knjiţevnostjo
60
Visokošolski dvopredmetni (mogoče so poljubne dvopredmetne vezave)
1.
Angleški jezik s knjiţevnostjo in ...
70
2.
Filozofija in ...
30
3.
Geografija in ...
60
4.
Madţarski jezik s knjiţevnostjo in ...
5
5.
Nemški jezik s knjiţevnostjo in ...
60
6.
Slovenski jezik s knjiţevnostjo in ...
90
7.
Sociologija in ...
60
8.
Zgodovina in ...
60
9.
Biologija in ...
50
10.
Fizika in ...
60
11.
Kemija in ...
45
12.
Matematika in ...
45
13.
Proizvodno-tehnična vzgoja in ...
45
Višješolski enopredmetni
1.
Predšolska vzgoja
60
2.
Praktični pouk - strojništvo
-

Strokovni naslov
3. letnik

30
-

15
60
15
-

profesor nemškega jezika s knjiţevnostjo
profesor glasbe
profesor likovne pedagogike
profesor razrednega pouka
profesor računalništva z matematiko
profesor fizike
profesor matematike
profesor slovenskega jezika s knjiţevnostjo

30
15
30
5
30
15
30
30
15
15
-

30
30
5
15
15
30
30
15
30
15
15
15

profesor angleškega jezika s knjiţevnostjo in ...
profesor filozofije in ...
profesor geografije in ...
profesor madţarskega jezika s knjiţevnostjo in ...
profesor nemškega jezika s knjiţevnostjo in ...
profesor slovenskega jezika s knjiţevnostjo in ...
profesor sociologije in ...
profesor zgodovine in ...
profesor biologije in ...
profesor fizike in ...
profesor kemije in ...
profesor matematike in ...
profesor proizvodno-tehničnega pouka in ...

60
30

-

Trajanje študija
Študij na visokošolskih programih traja 4 leta (osem semestrov), na
višješolskih programih pa 2 leti (štiri semestre).

-

vzgojitelj predšolskih otrok
učitelj praktičnega pouka - - strojništvo

likovna pedagogika: preizkus likovne nadarjenosti;
slovenski, angleški in nemški jezik s knjiţevnostjo: štiriletni
srednješolski program z 280 urami ustreznega tujega jezika in
210 urami zgodovine;
- madţarski jezik s knjiţevnostjo: štiriletni srednješolski
dvojezični program gimnazije, ali drugi program z najmanj 350
urami madţarskega jezika;
- geografija, zgodovina: štiriletni srednješolski program z
najmanj 210 urami geografije in 210 urami zgodovine;
- sociologija, filozofija: štiriletni srednješolski program z najmanj
210 urami geografije, 210 urami zgodovine, 70 urami filozofije
in 70 urami sociologije;
- fizika, proizvodno-tehnična vzgoja: štiriletni srednješolski
program z najmanj 210 urami fizike;
- biologija, kemija: štiriletni srednješolski program z najmanj 210
urami fizike in 210 urami biologije in 210 urami kemije;
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal druge štiriletne srednješolske
programe, če opravi diferencialne izpite iz predmetov in preizkuse,
navedenih v točki b).

Vpisni pogoji:
V visokošolske študijske programe se lahko vpiše,
a) kdor je opravil maturo oz. kdor je za vpis v program razredni pouk
poleg tega opravil tudi preizkus glasbenih sposobnosti, za vpis v
program glasbena pedagogika preizkus glasbene nadarjenosti, za
vpis v program likovna pedagogika pa preizkus likovne
nadarjenosti,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal gimnazijo in je za vpis v program
razredni pouk poleg tega opravil tudi preizkus glasbenih
sposobnosti, za vpis v program glasbena pedagogika preizkus
glasbene nadarjenosti, za vpis v program likovna pedagogika pa
preizkus likovne nadarjenosti.
Kandidat, ki je končal drugi štiriletni srednješolski program in je za
posamezne študijske programe izpolnil še naslednje dodatne
pogoje:
- razredni pouk: preizkus glasbenih sposobnosti;
- glasbena pedagogika: preizkus glasbene nadarjenosti;
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Če bo vpis omejen, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
- splošni uspeh pri maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku

Pedagoška fakulteta Maribor in Teološka fakulteta Ljubljana
razpisujeta dvopredmetni visokošolski pedagoški program. Glej razpis
Teološke fakultete.

60 % točk
40 % točk

Pojasnila o vpisu na redni študij daje referat za študentske zadeve (tel.
(062) 225-611 int. 380).
Pojasnila o vpisu na izredni študij daje Center za izredni študij in
permanentno izobraţevanje (tel. (062) 225-611 int. 383).

razen za visokošolska študijska programa Likovna pedagogika in
Glasbena pedagogika, kjer bodo kandidati izbrani glede na:
- splošni uspeh pri maturi
40 % točk
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
10 % točk
- uspeh pri preizkusu likovne oziroma
glasbene nadarjenosti
50 % točk
kandidati iz točke b) in c) pa glede na:
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri preizkusu znanja iz slovenskega jezika

PRAVNA FAKULTETA V MARIBORU
62000 MARIBOR, Mladinska ulica 9
Telefon: (062) 227-611

40 % točk
20 % točk
40 % točk

Vpisni pogoji:
V visokošolski študijski program Pravo, ki traja štiri leta in daje
strokovni naslov diplomirani pravnik, se lahko vpiše,
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal štiriletne srednješolske programe:
gimnazija ali ekonomsko-komercialni tehnik ali upravni tehnik ali
policist,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal drugi štiriletni srednješolski program,
če opravi diferencialna izpita iz sociologije in zgodovine.

razen za visokošolska študijska programa Likovna pedagogika in
Glasbena pedagogika, kjer bodo kandidati izbrani glede na:
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu
30 % točk
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
20 % točk
- uspeh pri preizkusu likovne oziroma
lasbene nadarjenosti
50 % točk
V višješolski študijski program Praktični pouk - strojništvo se lahko
vpiše, kdor je končal štiriletni srednješolski program strojništva in
metalurgije ali opravil maturo.
Če bo vpis omejen, bodo kandidati izbrani glede na:
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu ali maturi
60 % točk
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
40 % točk

Diferencialna izpita bodo kandidati opravljali pri Republiškem izpitnem
centru, opraviti pa ju morajo pred preizkusnim izpitom.

V višješolski študijski program Predšolska vzgoja se lahko vpiše,
a) kdor je opravil zaključni izpit v gimnazijskem in srednješolskem
programu predšolska vzgoja ali maturo;
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal gimnazijo ali drugi štiriletni
srednješolski program;
Vsi kandidati iz točk a) in b) morajo opraviti tudi preizkus glasbenih
sposobnosti.
Če bo vpis omejen, bodo kandidati izbrani glede na:
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu ali maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri preizkusu glasbenih sposobnosti
Preizkusni izpit:
Preizkusni izpit iz slovenščine bodo
Republiškem izpitnem centru.

kandidati

60 % točk
40 % točk

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
- uspeh pri zaključnem izpitu
- uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh na preizkusnem izpitu

20 % točk
40 % točk
40 % točk

kandidati iz točke c) z opravljenima diferencialnima izpitoma bodo
izbrani po kriterijih kot veljajo za kandidate iz točke b).
Preizkusni izpit za kandidate iz točke b) in c) bo izveden v obliki testa
splošne razgledanosti in usposobljenosti, kandidati pa ga bodo
opravljali na Pravni fakulteti v Mariboru.

60 % točk
30 % točk
10 % točk

opravljali

Če bo vpis na omejen, bodo:
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
- uspeh pri maturi
- uspeh 3. in 4. letnika

V tretji letnik se lahko vpišejo kandidati, ki so končali višješolski študijski
program pravna dejavnost.

na

Fakulteta bo izvajala izredni študij na sedeţu fakultete.

Diferencialni izpiti:
Diferencialne izpite bodo kandidati opravljali na Republiškem izpitnem
centru.

Predvideno število vpisnih mest: 1. letnik 170 mest za redni študij, 170
mest za izredni študij, 3. letnik 50 mest za redni študij, 50 mest za
izredni študij.

Izredni študij:
Za 1. letnik:
Za vpis na razpisane smeri veljajo enaki pogoji kot za redni študij.

VISOKA KMETIJSKA ŠOLA
62000 MARIBOR, Vrbanska 30
Telefon: (062) 226-611

Za 3. letnik:
Diplomanti pedagoških akademij (višješolski študij) in diplomanti
dvopredmetnega študija (visokošolski študij) se lahko vpišejo na študijsko
skupino, ki ustreza njihovi diplomi. Manjkajoče obveznosti po sedanjem
študijskem programu 1. in 2. letnika morajo kandidati opraviti do diplome na
visoki stopnji.
Pred vpisom v 3. letnik opravijo izpit iz fizike I in fizike II za
- za vpis v visokošolski program fizika in ... ter
- za vpis v visokošolski enopredmetni program fizika.
Izpit se opravlja na oddelku za fiziko.

Informativno mesto: Vrbanska 30, telefon (062) 23-363.
Visoka kmetijska šola izvaja visokošolski in višješolski študij
kmetijstva.
1. Visokošolski študij kmetijstva traja 8 semestrov in se izvaja na
smereh:
- agronomija, sadjarstvo-vinogradništvo
- agronomija, poljedelstvo-vrtnarstvo
- zootehnika*
* Vpis v smer zootehnika bo izveden v primeru pridobitve pozitivnega
mnenja Sveta za visoko šolstvo Republike Slovenije.

Organiziran izredni študij (velja za 1. in 3. letnik) bo potekal na vseh programih,
kjer bo vpisanih več kot 10 študentov. Organizirane oblike študija se izvajajo v
skupnem obsegu ene tretjine študijskega programa za redni študij. Na programih,
kjer je vpisanih do 10 študentov, se izredni študij organizira v obliki konzultacij.
Fakulteta bo organizirala izredni študij v Ţalcu za visokošolski program razredni
pouk in višješolski program predšolska vzgoja, če bo vpisanih vsaj 30
kandidatov.

Študij daje strokovni naslov diplomirani kmetijski inţenir - smer
agronomija oz. zootehnika.
28

2. Višješolski študij traja 5 semestrov in se izvaja na naslednjih smereh:
- kmetijska tehnika
- zootehnika*
* Vpis bo izveden v primeru, če Svet za visoko šolstvo Republike
Slovenije ne bo dal pozitivnega mnenja k visokošolskemu študiju
zootehnike.

Vpisni pogoji:
V tretji letnik smeri agronomija, sadjarstvo-vinogradništvo se lahko vpišejo
kandidati, ki so diplomirali na višji (VI) stopnji študija sadjarstva-vinogradništva
ali kmetijske tehnike.
V tretji letnik smeri agronomija, poljedelstvo-vrtnarstvo se lahko vpišejo
kandidati, ki so diplomirali na višji (VI) stopnji študija poljedelstva, ţivinoreje
oz. zootehnike ali kmetijske tehnike.
V tretji letnik smeri zootehnika se lahko vpišejo kandidati, ki so diplomirali na
višji (VI) stopnji študija ţivinoreje oz. zootehnike, poljedelstva ali kmetijske
tehnike.

Študij daje strokovni naslov inţenir kmetijstva ustrezne smeri.
Predvideno število vpisnih mest je: za visokošolski študij: smer
agronomija 50 vpisnih mest sadjarstvo-vinogradništvo in 50 vpisnih
mest poljedelstvo-vrtnarstvo; smer zootehnika 50 vpisnih mest na smeri
zootehnika*. Višješolski študij pa 30 vpisnih mest smer zootehnika in
30 vpisnih mest smer kmetijska tehnika

Z vsakim vpisanim kandidatom bo sklenjena pogodba, s katero bodo natančno
določeni pogoji študija.

VISOKA ZDRAVSTVENA ŠOLA

Vpisni pogoji:
Vpiše se lahko, kdor je končal katerikoli štiriletni srednješolski program
ali opravil maturo.

62000 MARIBOR, Ţitna ulica 15
Telefon: (062) 303-839
Informativno mesto: Ţitna ulica 15/IV. nadstropje

Če bo vpis omejen bomo kandidate izbirali glede na:
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu oz. maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku

Šola izvaja višješolski študijski program Zdravstvena nega, ki traja
pet semestrov in diplomski semester. Diplomanti dobijo strokovni
naslov višja medicinska sestra oziroma višji zdravstveni tehnik.

60% točk
40% točk

Vpisni pogoji:
V višješolski študijski program Zdravstvena nega se lahko vpiše, kdor
je opravil zaključni izpit v štiriletnih srednješolskih programih
zdravstveni in laboratorijski tehnik, zobotehnik, farmacevtski, ţivilski,
kozmetični in veterinarski tehnik in gimnazijski program z zaključnim
izpitom ali z maturo.

Izredni študij
Visoka kmetijska šola razpisuje vpis v tretji letnik visokošolskega (VII) študija
kmetijstva na smereh:
- agronomija, sadjarstvo-vinogradništvo,
- agronomija, poljedelstvo-vrtnarstvo,
- zootehnika*
* Vpis v smer zootehnika bo izveden v primeru pridobitve pozitivnega mnenja
Sveta za visoko šolstvo Republike Slovenije.

Vsi kandidati, razen kandidatov z opravljenim zaključnim izpitom v
programu zdravstveni tehnik, morajo pred začetkom rednih predavanj
opraviti 80 ur vaj iz vsebin predmeta zdravstvene nege.

Študij daje strokovni naslov diplomirani kmetijski inţenir smer agronomija oz.
zootehnika. Študij traja štiri semestre. Posamezen semester traja eno študijsko
leto.

Če bo vpis omejen, bodo kandidati izbrani glede na:
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu ali maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku

Predvideno število vpisnih mest: na smeri agronomija: najmanj 40 vpisnih mest
na sadjarstvu-vinogradništvu in najmanj 40 vpisnih mest na poljedelstvuvrtnarstvu ter najmanj 40 vpisnih mest na smeri zootehnika.

Vpisna mesta: 80 mest za redni študij, izrednega študija ni.

60 % točk
40 % točk

SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI
VISOKA ŠOLA ZA HOTELIRSTVO IN
TURIZEM

Kandidati za študij bodo o višini šolnine obveščeni na informtivnem
dnevu.

Začasni naslov: CIRT, Prekomorskih brigad 7, 66310 IZOLA
tel.: 066 629 - 21
fax.: 066 654 - 95
Informativno mesto: Hoteli Morje (bivša Riviera, Obala 33, 66320
Portoroţ

VISOKA ŠOLA ZA NOTRANJE ZADEVE
61000 LJUBLJANA, Kotnikova 8
Telefon: (061) 314-722
Informativno mesto: Ljubljana, Kotnikova 8
Šola izvaja program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe za
področje varnosti in notranjih zadev. Študij traja tri leta. Strokovni
naslov diplomantov bo določen kasneje.

Visoka šola za hotelirstvo in turizem je zasebi visokošolski zavod.
Izvaja program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe Hotelirstvo
in turizem.
Študij traja tri leta (6 semestrov). Diplomanti bodo dobili strokvoni
naslov v skladu z zakonom.

Vpisni pogoji:
V visoki strokovni program se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni
izpit v srednji policijski šoli ali maturo.

Vpisni pogoji: V program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe
Hotelirstvo in turizem se lahko vpiše,
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil zaključni izpit po štiriletnem srednješolskem
programu gostinski tehnik, turistični tehnik, hotelski tehnik,
gostinski poslovodja, ekonomsko-komercialni tehnik, oziroma po
ustreznem srednješolskem programu po prejšnjih predpisih.

Vsi kandidati
sposobnosti.

morajo

uspešno

opraviti

preizkus psihofizičnih

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede
na:
- splošni uspeh pri maturi ali zaključnem izpitu
oziroma maturi
40% točk
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
20% točk
- uspeh pri preizkusu psihofizičnih sposobnosti
40% točk

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede
na:
- splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu
60 % točk
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku.
40 % točk
Vpisna mesta: 100 za redni študij in 60 za izredni študij.

Vpisna mesta: 90 za izredni študij

Diferencialni izpiti bodo organizirani na šoli.

Kandidati za študij dobijo informacije o organizaciji in pogojih študija
na šoli.
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