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Zakaj vpisati študij varstvene biologije 
na Univerzi na Primorskem?

Varstvena biologija Struktura študijskega
programa

Študijski program Varstvena
biologija vsebuje:

obvezno študijsko prakso, 
opravljeno doma ali v tujini;

zaključni seminar, v okviru 
katerega študent pripravi in
zagovarja zaključno nalogo. 

številne obvezne in izbirne 
predmete s področja naravoslovja, 
vključujoč širok nabor osnovnih 
bioloških predmetov in 
specialističnih predmetov s 
področja biodiverzitete in 
varstvene biologije;

laboratorijske, seminarske 
in terenske vaje, vezane na 
posamezne predmete;

Vpisni pogoji
v 1. letnik

opravljena splošna matura;

uspešno zaključen štiriletni 
srednješolski program 
pred 1. 6. 1995.

opravljena poklicna matura 
v kateremkoli 
srednješolskem programu 
in dodaten izpit iz enega od 
maturitetnih predmetov;

Novi dodiplomski program Varstvena biologija 
Univerze na Primorskem študentom zagotavlja 
konkurenčna interdisciplinarna znanja kot podlago 
za raziskovanje in zaposlovanje na širšem področju 
znanstveno utemeljenega varstva biodiverzitete. 
Prof. dr. Thorunn Helgason
Univerza v Yorku, Združeno kraljestvo

Program dodiplomskega študija Varstvene 
biologije Univerze na Primorskem je 
primerljiv s podobnimi programi na 
mednarodno prepoznavnih 
univerzah. Pridobljena znanja 
študentom omogočajo 
nadaljevanje študija na magistrski 
ravni kjerkoli v Evropi in svetu.  
Prof. dr. Serena Fonda
Univerza v Trstu, Italija
 

Po desetih letih izvajanja dodiplomskega programa Biodiverziteta in 
več kot 250 vpisanih študentih vam predstavljamo prenovljen 
študijski program Varstvena biologija.

Varstvena biologija – mlada, aplikativna, interdisciplinarna veda, 
usmerjena na znanstveno utemeljeno varstvo biodiverzitete, je danes 
eno najhitreje razvijajočih se znanstvenih področij. Nastala je kot 
odgovor znanstvene skupnosti na hitro propadanje biodiverzitete in 
predstavlja eno ključnih znanosti 21. stoletja. Za reševanje biodiver-
zitetne krize potrebujemo usposobljene strokovnjake – varstvene 
biologe. Ti morajo imeti poleg temeljnih bioloških znanj vpogled tudi v 
druga področja naravoslovja, biti seznanjeni z novimi varstvenimi orodji, 
kot so geografski informacijski sistemi (GIS), poznati sodobne metode v 
ekoloških in genetskih raziskavah ter obvladati osnove družbenih ved. 

Prav to nudi študijski program Varstvena biologija, ki združuje vsa 
potrebna interdisciplinarna znanja klasičnega biologa in študente preko 
sodobnih metodoloških pristopov usposobi za delo na področju varovanja 
biodiverzitete. Varstvena biologija je zanimiv, moderen in razgiban 
študijski program, ki študentom omogoča razumevanje biodiverzitete na 
vseh ravneh biološke organizacije, vpogled v vzroke upadanja biotske 
raznovrstnosti in možnosti reševanja nastalih problemov.

Vsi predmeti, študijska 
praksa in zaključni seminar 
so ovrednoteni s kreditnimi 
točkami po evropskem 
kreditnem sistemu ECTS.

Kam po študiju?

Po končanem študiju Varstvene biologije imajo diplomanti 
postavljene temelje za nadaljnji študij iz bioloških, okoljskih in 
varstvenih ved kjerkoli v Evropi. Drugostopenjski študij lahko 
nadaljujejo tudi na Univerzi na Primorskem, kjer izvajamo 
magistrski program Varstvo narave kot dvoletno nadaljevanje 
programa Varstvena biologija.

Z diplomo prve stopnje se diplomanti lahko zaposlijo v javnem in 
zasebnem sektorju, kjer so nujna znanja s področja varovanja 
narave in okolja, ohranjanja biodiverzitete ter upravljanja z 
naravnimi viri, kot strokovni in tehnični sodelavci v državnih in 
lokalnih upravnih ustanovah, v znanstveno-raziskovalnih institucijah 
in laboratorijih, kot strokovni sodelavci v zavarovanih območjih, 
muzejih in nevladnih organizacijah in v zasebnih 
podjetjih z dejavnostjo varstva okolja in narave.

Sodoben, atraktiven in dinamičen študijski program, ki poleg 
   predavanj vključuje individualno projektno delo, laboratorijske   
   in terenske vaje ter možnost nadaljevanja študija na 2. stopnji; 

Vrhunski tim mednarodno uveljavljenih strokovnjakov in 
   predavateljev – znanstvenikov z različnih področij varstvene 
   biologije iz Slovenije in tujine;

Možnost aktivne vključitve v raziskave ter mednarodne 
   izmenjave študentov in usposabljanja v tujini – Evropi, ZDA, 
   Afriki in Aziji;

Odlični pogoji za študij v modernem okolju novega 
   naravoslovnega Univerzitetnega kampusa Livade v Izoli;

Študij v prijetnem sredozemskem okolju z bogatim 
   študentskim življenjem in številnimi obštudijskimi aktivnostmi. 

Če vas zanima očarljiv svet živali in rastlin...
Če vas skrbi prihodnost našega planeta...

... je Varstvena biologija prava odločitev!  
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in trajnostna raba

Splošna botanika

Splošna zoologija

Sistematska zoologija
Sistematska botanika 
z geobotaniko

Ekologija

Varstvena biologija

Biodiverziteta

Kriptogamna botanika

Biodiverziteta morja

Biologija in diverziteta vretenčarjev
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predstavlja eno ključnih znanosti 21. stoletja. Za reševanje biodiver-
zitetne krize potrebujemo usposobljene strokovnjake – varstvene 
biologe. Ti morajo imeti poleg temeljnih bioloških znanj vpogled tudi v 
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predstavlja eno ključnih znanosti 21. stoletja. Za reševanje biodiver-
zitetne krize potrebujemo usposobljene strokovnjake – varstvene 
biologe. Ti morajo imeti poleg temeljnih bioloških znanj vpogled tudi v 
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Ekotoksikologija

Okoljski monitoring  

Zavarovana območja 
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Zakaj vpisati študij varstvene biologije 
na Univerzi na Primorskem?

Varstvena biologija Struktura študijskega
programa

Študijski program Varstvena
biologija vsebuje:

obvezno študijsko prakso, 
opravljeno doma ali v tujini;

zaključni seminar, v okviru 
katerega študent pripravi in
zagovarja zaključno nalogo. 

številne obvezne in izbirne 
predmete s področja naravoslovja, 
vključujoč širok nabor osnovnih 
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področja biodiverzitete in 
varstvene biologije;

laboratorijske, seminarske 
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Vpisni pogoji
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konkurenčna interdisciplinarna znanja kot podlago 
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sodobnih metodoloških pristopov usposobi za delo na področju varovanja 
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specialističnih predmetov s 
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Univerzitetni študijski program 1. stopnje
Univerza na Primorskem

BiodiverzitetaOsnovni podatki
o študijskem programu

Ime programa:

Nosilec programa:

Pridobljeni strokovni naslov:

Vrsta programa:

Trajanje študija:

Način študija:

Kraj izvajanja študija:

Univerza na Primorskem, Fakulteta 
za matematiko, naravoslovje in 
informacijske tehnologije (UP FAMNIT)

diplomirani varstveni biolog (UN) 

univerzitetni, 1. stopnja 

3 leta 

redni 

Univerzitetni kampus Livade, Izola, 
UP FAMNIT, Koper

Varstvena biologija

Varstvena
biologija
Univerzitetni študijski 
program 1. stopnje

Oddelek za biodiverziteto
Fakulteta za matematiko, naravoslovje
in informacijske tehnologije
Univerza na Primorskem

Več o študijskem programu Varstvena biologija 
Univerze na Primorskem
https://www.famnit.upr.si/sl/studij/dodiplomski-studij/varstvena-biologija

Študijski program Varstvena biologija na Facebooku:  
https://www.facebook.com/Biodiverziteta.Varstvena.biologija.Varstvo.narave/

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske 
tehnologije Univerze na Primorskem (UP FAMNIT):
http://www.famnit.upr.si

Kontakt: 
info@famnit.upr.si

Referat za študente UP FAMNIT: 
referat@famnit.upr.si
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Več o študijskem programu Varstvena biologija 
Univerze na Primorskem
https://www.famnit.upr.si/sl/studij/dodiplomski-studij/varstvena-biologija

Študijski program Varstvena biologija na Facebooku:  
https://www.facebook.com/Biodiverziteta.Varstvena.biologija.Varstvo.narave/

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske 
tehnologije Univerze na Primorskem (UP FAMNIT):
http://www.famnit.upr.si

Kontakt: 
info@famnit.upr.si

Referat za študente UP FAMNIT: 
referat@famnit.upr.si



Univerzitetni študijski program 1. stopnje
Univerza na Primorskem

BiodiverzitetaOsnovni podatki
o študijskem programu

Ime programa:

Nosilec programa:

Pridobljeni strokovni naslov:

Vrsta programa:

Trajanje študija:

Način študija:

Kraj izvajanja študija:

Univerza na Primorskem, Fakulteta 
za matematiko, naravoslovje in 
informacijske tehnologije (UP FAMNIT)

diplomirani varstveni biolog (UN) 

univerzitetni, 1. stopnja 

3 leta 

redni 

Univerzitetni kampus Livade, Izola, 
UP FAMNIT, Koper

Varstvena biologija

Varstvena
biologija
Univerzitetni študijski 
program 1. stopnje

Oddelek za biodiverziteto
Fakulteta za matematiko, naravoslovje
in informacijske tehnologije
Univerza na Primorskem

Več o študijskem programu Varstvena biologija 
Univerze na Primorskem
https://www.famnit.upr.si/sl/studij/dodiplomski-studij/varstvena-biologija

Študijski program Varstvena biologija na Facebooku:  
https://www.facebook.com/Biodiverziteta.Varstvena.biologija.Varstvo.narave/

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske 
tehnologije Univerze na Primorskem (UP FAMNIT):
http://www.famnit.upr.si

Kontakt: 
info@famnit.upr.si

Referat za študente UP FAMNIT: 
referat@famnit.upr.si


