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FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN 
INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE 
Glagoljaška 8, 6000 Koper 
Tel.: (05) 611–75–75 
Faks.: (05) 611–75–71 
E–pošta: referat@famnit.upr.si 
Spletna stran: www.famnit.upr.si 
Informativno mesto: Glagoljaška 8 

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) v študijskem letu 
2021/2022 razpisuje univerzitetne študijske programe prve stopnje: Bioinformatika, Biopsihologija, 
Matematika, Matematika v ekonomiji in financah, Računalništvo in informatika in Varstvena biologija. ter 
visokošolski strokovni študijski program Sredozemsko kmetijstvo. 
Za študijske programe Bioinformatika, Matematika ter Računalništvo in informatika je razpisana 
vzporedna (ločena) izvedba v slovenskem in angleškem jeziku. 
V študijskem letu 2021/2022 se bodo v angleškem jeziku na vseh treh programih izvajali vsi trije letniki. 

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE BIOINFORMATIKA 

Trajanje študija kazalo 
Študij traja 3 leta. 

Kraj izvajanja študija 
Koper, Izola. 

Vpisni pogoji 
V univerzitetni študijski program Bioinformatika se lahko vpiše: 
a) kdor je opravil splošno maturo, 
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov 

splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, 
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program. 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo 
kandidati iz točk a), b) in c) izbrani glede na: 
− splošni uspeh pri splošni maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu 70 % točk, 
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30 % točk. 

Vpisna mesta 
 Redni Izredni 
Bioinformatika – univerzitetni program – izvedba 
v slovenskem jeziku 25 – 

Bioinformatika – univerzitetni program – izvedba 
v angleškem jeziku 15 – 

PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA POD POGOJI ZA HITREJŠE 
NAPREDOVANJE) 
Prijavni roki so objavljeni v točki »1.3. Prijava za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za 
hitrejše napredovanje)«, način prijave pa v točki »3. Način prijave« Skupnih določb razpisa. 
Prehodi med študijskimi programi so možni na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu, Meril za prehode med 
študijskimi programi in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo predmetno področje. 
Prehod med študijskimi programi je vpis v višji letnik študijskega programa, kadar gre za prenehanje izobraževanja na 
prvem študijskem programu in nadaljevanje študija na drugem študijskem programu iste stopnje. Pri prehodu se 
upošteva primerljivost študijskih programov in opravljene študijske obveznosti kandidata v prvem študijskem 
programu. 
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V 2. oziroma 3. letnik univerzitetnega študijskega programa Bioinformatika se po merilih za prehode lahko vpiše 
kandidat, ki prehaja iz sorodnega študijskega programa 1. stopnje in dosedanjega dodiplomskega študijskega programa 
(študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004), če so izpolnjeni naslednji pogoji: 
− kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v univerzitetni študijski program Bioinformatika, 
− študijski program, iz katerega kandidat prehaja, ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc kot 

univerzitetni študijski program Bioinformatika in 
− so izpolnjeni drugi kriteriji v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (primerljiv predmetnik študijskega 

programa, opravljene obveznosti kandidata). 
Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija UP FAMNIT, ki pri obravnavi poleg 
(sorodnega) področja upošteva tudi primerljivost študijskih programov v skladu z Merili za prehode med študijskimi 
programi. 
Po merilih za prehode se lahko vpiše tudi kandidat, ki prehaja iz sorodnega študijskega programa v tujini in mu je bila, 
skladno z zakonom, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja študija v 
univerzitetnem študijskem programu Bioinformatika. 
Če bo vpis omejen, so kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih študijskih obveznosti v študijskem 
programu, iz katerega kandidat prehaja. 
Vpisna mesta 
 Redni Izredni 

Bioinformatika UN – izvedba v 
slovenskem jeziku (2. letnik) 

Število vpisnih mest je omejeno 
z razpisanimi vpisnimi mesti za 

1. letnik generacije. 
– 

Bioinformatika UN – izvedba v 
slovenskem jeziku (3. letnik) 

Število vpisnih mest je omejeno 
z razpisanimi vpisnimi mesti za 

1. letnik generacije. 
– 

Bioinformatika UN – izvedba v 
angleškem jeziku (2. letnik) 

Število vpisnih mest je omejeno 
z razpisanimi vpisnimi mesti za 

1. letnik generacije. 
– 

Bioinformatika UN – izvedba v 
angleškem jeziku (3. letnik) 

Število vpisnih mest je omejeno 
z razpisanimi vpisnimi mesti za 

1. letnik generacije. 
– 

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE BIOPSIHOLOGIJA 

Trajanje študija kazalo 
Študij traja 3 leta. 

Kraj izvajanja študija 
Koper, Izola. 

Vpisni pogoji 
V univerzitetni študijski program Biopsihologija se lahko vpiše, kdor je opravil splošno maturo ali je pred 
1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program. 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo 
kandidati izbrani glede na: 
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu 60 % točk, 
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk. 

Vpisna mesta 
 Redni Izredni 
Biopsihologija – univerzitetni program 35 – 

PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA POD POGOJI ZA HITREJŠE 
NAPREDOVANJE) 
Prijavni roki so objavljeni v točki »1.3. Prijava za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za 
hitrejše napredovanje)«, način prijave pa v točki »3. Način prijave« Skupnih določb razpisa. 
Prehod med študijskimi programi je vpis v višji letnik študijskega programa, kadar gre za prenehanje izobraževanja na 
prvem študijskem programu in nadaljevanje študija na drugem študijskem programu iste stopnje. Pri prehodu se 
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upošteva primerljivost študijskih programov in opravljene študijske obveznosti kandidata v prvem študijskem 
programu. 
V 2. oziroma 3. letnik univerzitetnega študijskega programa Biopsihologija se po merilih za prehode lahko vpiše 
kandidat, ki prehaja iz sorodnega študijskega programa 1. stopnje ali sorodnega nebolonjskega dodiplomskega 
študijskega programa (študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004), če so izpolnjeni naslednji pogoji: 
− kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v univerzitetni študijski program Biopsihologija, 
− študijski program, iz katerega kandidat prehaja, ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc kot 

univerzitetni študijski program Biopsihologija in 
− so izpolnjeni drugi kriteriji v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (primerljiv predmetnik študijskega 

programa, opravljene obveznosti kandidata). 
Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija UP FAMNIT, ki pri obravnavi poleg 
(sorodnega) področja upošteva tudi primerljivost študijskih programov v skladu z Merili za prehode med študijskimi 
programi. 
Po merilih za prehode se lahko vpiše tudi kandidat, ki prehaja iz sorodnega študijskega programa v tujini in mu je bila, 
skladno z zakonom, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja študija v 
univerzitetnem študijskem programu Biopsihologija. 
Če bo vpis omejen, so kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih študijskih obveznosti v študijskem 
programu, iz katerega kandidat prehaja. 
Vpisna mesta 
 Redni Izredni 

Biopsihologija UN (2. letnik) 
Število vpisnih mest je omejeno 
z razpisanimi vpisnimi mesti za 

1. letnik generacije. 
– 

Biopsihologija UN (3. letnik) 
Število vpisnih mest je omejeno 
z razpisanimi vpisnimi mesti za 

1. letnik generacije. 
– 

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE MATEMATIKA kazalo 

Trajanje študija 
Študij traja 3 leta. 

Vpisni pogoji 
V univerzitetni študijski program Matematika se lahko vpiše: 
a) kdor je opravil splošno maturo, 
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz predmeta splošne 

mature matematika; če je matematiko že opravil pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli predmeta 
splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, 

c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program. 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo 
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na: 
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu 60 % točk, 
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku 20 % točk, 
− uspeh pri matematiki v 3. in 4. letniku 20 % točk; 
kandidati iz točke b) izbrani glede na: 
− splošni uspeh pri poklicni maturi 30 % točk, 
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30 % točk, 
− uspeh pri predmetu splošne mature 20 % točk, 
− uspeh pri matematiki v 3. in 4. letniku 20 % točk. 
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Vpisna mesta 
 Redni Izredni 
Matematika – univerzitetni program – izvedba v 
slovenskem jeziku 30 – 

Matematika – univerzitetni program – izvedba v 
angleškem jeziku 25 – 

PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA POD POGOJI ZA HITREJŠE 
NAPREDOVANJE) 
Prijavni roki so objavljeni v točki »1.3. Prijava za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za 
hitrejše napredovanje)«, način prijave pa v točki »3. Način prijave« Skupnih določb razpisa. 
Prehodi med študijskimi programi so možni na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu, Meril za prehode med 
študijskimi programi in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo predmetno področje. 
Prehod med študijskimi programi je vpis v višji letnik študijskega programa, kadar gre za prenehanje izobraževanja na 
prvem študijskem programu in nadaljevanje študija na drugem študijskem programu iste stopnje. Pri prehodu se 
upošteva primerljivost študijskih programov in opravljene študijske obveznosti kandidata v prvem študijskem 
programu. 
V 2. oziroma 3. letnik univerzitetnega študijskega programa Matematika se po merilih za prehode lahko vpiše kandidat, 
ki prehaja iz sorodnega študijskega programa 1. stopnje ali sorodnega nebolonjskega dodiplomskega študijskega 
programa (študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004), če so izpolnjeni naslednji pogoji: 
− kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v univerzitetni študijski program Matematika, 
− študijski program, iz katerega kandidat prehaja, ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc kot 

univerzitetni študijski program Matematika in 
− so izpolnjeni drugi kriteriji v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (primerljiv predmetnik študijskega 

programa, opravljene obveznosti kandidata). 
Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija UP FAMNIT, ki pri obravnavi poleg 
(sorodnega) področja upošteva tudi primerljivost študijskih programov v skladu z Merili za prehode med študijskimi 
programi. 
Po merilih za prehode se lahko vpiše tudi kandidat, ki prehaja iz sorodnega študijskega programa v tujini in mu je bila, 
skladno z zakonom, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja študija v 
univerzitetnem študijskem programu Matematika. 
Če bo vpis omejen, so kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih študijskih obveznosti v študijskem 
programu, iz katerega kandidat prehaja. 
Vpisna mesta 
 Redni Izredni 

Matematika UN (2. letnik) – izvedba 
v slovenskem jeziku 

Število vpisnih mest je omejeno 
z razpisanimi vpisnimi mesti za 

1. letnik generacije. 
– 

Matematika UN (3. letnik) – izvedba 
v slovenskem jeziku 

Število vpisnih mest je omejeno 
z razpisanimi vpisnimi mesti za 

1. letnik generacije. 
– 

Matematika UN (2. letnik) – izvedba 
v angleškem jeziku 

Število vpisnih mest je omejeno 
z razpisanimi vpisnimi mesti za 

1. letnik generacije. 
– 

Matematika UN (3. letnik) – izvedba 
v angleškem jeziku 

Število vpisnih mest je omejeno 
z razpisanimi vpisnimi mesti za 

1. letnik generacije. 
– 
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UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE 
MATEMATIKA V EKONOMIJI IN FINANCAH kazalo 

Trajanje študija 
Študij traja 3 leta. 

Vpisni pogoji 
V univerzitetni študijski program Matematika v ekonomiji in financah se lahko vpiše: 
a) kdor je opravil splošno maturo, 
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz predmeta splošne 

mature matematika; če je matematiko že opravil pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli predmeta 
splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, 

c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program. 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo 
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na: 
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu 60 % točk, 
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku 20 % točk, 
− uspeh pri matematiki v 3. in 4. letniku 20 % točk; 

kandidati iz točke b) izbrani glede na: 
− splošni uspeh pri poklicni maturi 30 % točk, 
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30 % točk, 
− uspeh pri predmetu splošne mature 20 % točk, 
− uspeh pri matematiki v 3. in 4. letniku 20 % točk. 

Vpisna mesta 
 Redni Izredni 
Matematika v ekonomiji in financah – 
univerzitetni program 30 – 

PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA POD POGOJI ZA HITREJŠE 
NAPREDOVANJE) 
Prijavni roki so objavljeni v točki »1.3. Prijava za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za 
hitrejše napredovanje)«, način prijave pa v točki »3. Način prijave« Skupnih določb razpisa.. 
Prehodi med študijskimi programi so možni na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu, Meril za prehode med 
študijskimi programi in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo predmetno področje. 
Prehod med študijskimi programi je vpis v višji letnik študijskega programa, kadar gre za prenehanje izobraževanja na 
prvem študijskem programu in nadaljevanje študija na drugem študijskem programu iste stopnje. Pri prehodu se 
upošteva primerljivost študijskih programov in opravljene študijske obveznosti kandidata v prvem študijskem 
programu. 
V 2. oziroma 3. letnik univerzitetnega študijskega programa Matematika v ekonomiji in financah se po merilih za 
prehode lahko vpiše kandidat, ki prehaja iz sorodnega študijskega programa 1. stopnje ali sorodnega nebolonjskega 
dodiplomskega študijskega programa (študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004), če so izpolnjeni naslednji pogoji: 
− kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v univerzitetni študijski program Matematika v ekonomiji in financah, 
− študijski program, iz katerega kandidat prehaja, ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc kot 

univerzitetni študijski program Matematika v ekonomiji in financah in 
− so izpolnjeni drugi kriteriji v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (primerljiv predmetnik študijskega 

programa, opravljene obveznosti kandidata). 
Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija UP FAMNIT, ki pri obravnavi poleg 
(sorodnega) področja upošteva tudi primerljivost študijskih programov v skladu z Merili za prehode med študijskimi 
programi. 
Po merilih za prehode se lahko vpiše tudi kandidat, ki prehaja iz sorodnega študijskega programa v tujini in mu je bila, 
skladno z zakonom, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja študija v 
univerzitetnem študijskem programu Matematika v ekonomiji in financah. 
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Če bo vpis omejen, so kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih študijskih obveznosti v študijskem 
programu, iz katerega kandidat prehaja. 
Vpisna mesta 
 Redni Izredni 

Matematika v ekonomiji in financah UN 
(2. letnik) 

Število vpisnih mest je omejeno 
z razpisanimi vpisnimi mesti za 

1. letnik generacije. 
– 

Matematika v ekonomiji in financah UN 
(3. letnik) 

Število vpisnih mest je omejeno 
z razpisanimi vpisnimi mesti za 

1. letnik generacije. 
– 

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE 
RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA kazalo 
Trajanje študija 
Študij traja 3 leta. 
Vpisni pogoji 
V univerzitetni študijski program Računalništvo in informatika se lahko vpiše: 
a) kdor je opravil splošno maturo, 
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov 

splošne mature: matematika, računalništvo ali informatika; če je navedeni predmet že opravil pri poklicni 
maturi, pa izpit iz kateregakoli predmeta splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je 
kandidat že opravil pri poklicni maturi, 

c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program. 
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo 
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na: 
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu 60 % točk, 
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk; 
kandidati iz točke b) izbrani glede na: 
− splošni uspeh pri poklicni maturi 40 % točk, 
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk, 
− uspeh pri predmetu splošne mature 20 % točk. 
Vpisna mesta 
 Redni Izredni 
Računalništvo in informatika – univerzitetni 
program – izvedba v slovenskem jeziku  45 – 

Računalništvo in informatika – univerzitetni 
program – izvedba v angleškem jeziku 25 – 

PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA POD POGOJI ZA HITREJŠE 
NAPREDOVANJE) 
Prijavni roki so objavljeni v točki »1.3. Prijava za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za 
hitrejše napredovanje)«, način prijave pa v točki »3. Način prijave« Skupnih določb razpisa. 
Prehodi med študijskimi programi so možni na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu, Meril za prehode med 
študijskimi programi in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo predmetno področje. 
Prehod med študijskimi programi je vpis v višji letnik študijskega programa, kadar gre za prenehanje izobraževanja na 
prvem študijskem programu in nadaljevanje študija na drugem študijskem programu iste stopnje. Pri prehodu se 
upošteva primerljivost študijskih programov in opravljene študijske obveznosti kandidata v prvem študijskem 
programu. 
V 2. oziroma 3. letnik univerzitetnega študijskega programa Računalništvo in informatika se po merilih za prehode se 
lahko vpiše kandidat, ki prehaja iz sorodnega študijskega programa 1. stopnje ali sorodnega nebolonjskega 
dodiplomskega študijskega programa (študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004), če so izpolnjeni naslednji pogoji: 
− kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v univerzitetni študijski program Računalništvo in informatika, 
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− študijski program, iz katerega kandidat prehaja, ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc kot 
univerzitetni študijski program Računalništvo in informatika in 

− so izpolnjeni drugi kriteriji v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (primerljiv predmetnik študijskega 
programa, opravljene obveznosti kandidata). 

Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija UP FAMNIT, ki pri obravnavi poleg 
(sorodnega) področja upošteva tudi primerljivost študijskih programov v skladu z Merili za prehode med študijskimi 
programi. 
Po merilih za prehode se lahko vpiše tudi kandidat, ki prehaja iz sorodnega študijskega programa v tujini in mu je bila, 
skladno z zakonom, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja študija v 
univerzitetnem študijskem programu Računalništvo in informatika. 
V primeru omejitve vpisa so kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih študijskih obveznosti v 
študijskem programu, iz katerega kandidat prehaja.  
Vpisna mesta 
 Redni Izredni 

Računalništvo in informatika UN – 
izvedba v slovenskem jeziku (2. letnik) 

Število vpisnih mest je omejeno 
z razpisanimi vpisnimi mesti za 

1. letnik generacije. 
– 

Računalništvo in informatika UN – 
izvedba v slovenskem jeziku (3. letnik) 

Število vpisnih mest je omejeno 
z razpisanimi vpisnimi mesti za 

1. letnik generacije. 
– 

Računalništvo in informatika UN – 
izvedba v angleškem jeziku (2. letnik) 

Število vpisnih mest je omejeno 
z razpisanimi vpisnimi mesti za 

1. letnik generacije. 
– 

Računalništvo in informatika UN – 
izvedba v angleškem jeziku (3. letnik) 

Število vpisnih mest je omejeno 
z razpisanimi vpisnimi mesti za 

1. letnik generacije. 
– 

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE VARSTVENA BIOLOGIJA 

Trajanje študija kazalo 
Študij traja 3 leta. 

Kraj izvajanja študija 
Koper, Izola. 

Vpisni pogoji  
V univerzitetni študijski program Varstvena biologija se lahko vpiše: 
a) kdor je opravil splošno maturo; 
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov 

splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi; 
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.  

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo 
kandidati iz točk a), b) in c) izbrani glede na: 
− splošni uspeh pri splošni maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu 70 % točk, 
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30 % točk. 

Vpisna mesta 
 Redni Izredni 
Varstvena biologija – univerzitetni program 35 – 

PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA POD POGOJI ZA HITREJŠE 
NAPREDOVANJE) 
Prijavni roki so objavljeni v točki »1.3. Prijava za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za 
hitrejše napredovanje)«, način prijave pa v točki »3. Način prijave« Skupnih določb razpisa. 
Prehodi med študijskimi programi so možni na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu, Meril za prehode med 
študijskimi programi in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo predmetno področje. 
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Prehod med študijskimi programi je vpis v višji letnik študijskega programa, kadar gre za prenehanje izobraževanja na 
prvem študijskem programu in nadaljevanje študija na drugem študijskem programu iste stopnje. Pri prehodu se 
upošteva primerljivost študijskih programov in opravljene študijske obveznosti kandidata v prvem študijskem 
programu. 
V 2. oziroma 3. letnik univerzitetnega študijskega programa Varstvena biologija se po merilih za prehode lahko vpiše 
kandidat, ki prehaja iz sorodnega študijskega programa 1. stopnje ali sorodnega nebolonjskega dodiplomskega 
študijskega programa (študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004), če so izpolnjeni naslednji pogoji: 
− kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v program Varstvena biologija, 
− študijski program, iz katerega kandidat prehaja, ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc kot 

program Varstvena biologija in 
− so izpolnjeni drugi kriteriji v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (primerljiv predmetnik študijskega 

programa, opravljene obveznosti kandidata). 
Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija UP FAMNIT, ki pri obravnavi poleg 
(sorodnega) področja upošteva tudi primerljivost študijskih programov v skladu z Merili za prehode med študijskimi 
programi. 
Po merilih za prehode se lahko vpiše tudi kandidat, ki prehaja iz sorodnega študijskega programa v tujini in mu je bila, 
skladno z zakonom, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja študija v programu 
Varstvena biologija. 
V primeru omejitve vpisa so kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih študijskih obveznosti v 
študijskem programu, iz katerega kandidat prehaja. 
Vpisna mesta 
 Redni Izredni 

Varstvena biologija UN (2. letnik) 
Število vpisnih mest je omejeno 
z razpisanimi vpisnimi mesti za 

1. letnik generacije. 
– 

Varstvena biologija UN (3. letnik) 
Število vpisnih mest je omejeno 
z razpisanimi vpisnimi mesti za 

1. letnik generacije. 
– 

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE SREDOZEMSKO KMETIJSTVO 

Trajanje študija kazalo 
Študij traja 3 leta. 

Kraj izvajanja študija 
Koper, Izola. 

Vpisni pogoji 
V visokošolski strokovni študijski program Sredozemsko kmetijstvo se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni 
izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo. 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa 
kandidati izbrani glede na: 
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi 60 % točk, 
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk. 

Vpisna mesta 
 Redni Izredni 
Sredozemsko kmetijstvo – visokošolski strokovni 
program 25 – 

PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA POD POGOJI ZA HITREJŠE 
NAPREDOVANJE) 
Prijavni roki so objavljeni v točki »1.3. Prijava za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za 
hitrejše napredovanje)«, način prijave pa v točki »3. Način prijave« Skupnih določb razpisa. 
Prehodi med študijskimi programi so možni na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu, Meril za prehode med 
študijskimi programi in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo predmetno področje. 
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Prehod med študijskimi programi je vpis v višji letnik študijskega programa, kadar gre za prenehanje izobraževanja na 
prvem študijskem programu in nadaljevanje študija na drugem študijskem programu iste stopnje. Pri prehodu se 
upošteva primerljivost študijskih programov in opravljene študijske obveznosti kandidata v prvem študijskem 
programu. 
V 2. oziroma 3. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Sredozemsko kmetijstvo se po merilih za 
prehode lahko vpiše kandidat, ki prehaja iz sorodnega študijskega programa 1. stopnje ali sorodnega nebolonjskega 
dodiplomskega študijskega programa (študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004), če so izpolnjeni naslednji pogoji: 
− kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v visokošolski strokovni študijski program Sredozemsko kmetijstvo, 
− študijski program, iz katerega kandidat prehaja, ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc kot 

visokošolski strokovni študijski program Sredozemsko kmetijstvo in 
− so izpolnjeni drugi kriteriji v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (primerljiv predmetnik študijskega 

programa, opravljene obveznosti kandidata). 
Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija UP FAMNIT, ki pri obravnavi poleg 
(sorodnega) področja upošteva tudi primerljivost študijskih programov v skladu z Merili za prehode med študijskimi 
programi. 
Po merilih za prehode se lahko vpiše tudi kandidat, ki prehaja iz sorodnega študijskega programa v tujini in mu je bila, 
skladno z zakonom, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja študija v 
visokošolskem strokovnem študijskem programu Sredozemsko kmetijstvo. 
V primeru omejitve vpisa so kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih študijskih obveznosti v 
študijskem programu, iz katerega kandidat prehaja.  
Vpisna mesta 
 Redni Izredni 

Sredozemsko kmetijstvo VS (2. letnik) 
Število vpisnih mest je omejeno 
z razpisanimi vpisnimi mesti za 

1. letnik generacije. 
– 

Sredozemsko kmetijstvo VS (3. letnik) 
Število vpisnih mest je omejeno 
z razpisanimi vpisnimi mesti za 

1. letnik generacije. 
– 

 


	Trajanje študija kazalo
	Kraj izvajanja študija
	Vpisni pogoji
	Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
	Vpisna mesta
	Trajanje študija kazalo
	Kraj izvajanja študija
	Vpisni pogoji
	Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
	Vpisna mesta
	Trajanje študija
	Vpisni pogoji
	Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
	Vpisna mesta
	Trajanje študija
	Vpisni pogoji
	Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
	Vpisna mesta
	Trajanje študija
	Vpisni pogoji
	Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
	Vpisna mesta
	Trajanje študija kazalo
	Kraj izvajanja študija
	Vpisni pogoji
	Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
	Vpisna mesta
	Trajanje študija kazalo
	Kraj izvajanja študija
	Vpisni pogoji
	Vpisna mesta


