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pestrost študijske ponudbe

dodatno izobraževanje

odprtost v svet

mednarodno povezovanje



dragi bodoci studentje 
in sodelavci,
s svojimi desetimi leti obstoja je Univerza na Primorskem najmlajša javna 
univerza v Sloveniji. Postavljena v središče Kopra, v slovensko obmorsko 
mesto, ki se ponaša z bogato kulturno in zgodovinsko dediščino ter 
naslutenimi priložnostmi, prinaša univerza s svojimi posebnostmi potrebno 
znanje in intelektualni prodor za uspešen razvoj Slovenske Istre, slovenskega 
prostora in širše.
Z nekaterimi študijskimi programi sledi tradiciji slovenskega univerzitetnega prostora, spet z 
drugimi odpira drugačne poti do novih znanstvenih disciplin.
Univerza na Primorskem deluje na stičišču raznolikih kultur in narodov, v enem od najstrpnejših 
prostorov širše regije. Prav zato lahko z našimi študijskimi programi ter obštudijskimi 
dejavnostmi spodbujamo vrednote medsebojnega spoštovanja in mirnega sobivanja. 
Živimo v svetu, v katerem odtujeni način bivanja že predolgo narekuje naše delovanje in 
razmišljanje. Složnost, strpnost, kulturni dialog so vrednote, ki jim sledimo. Ustvarjalno in 
kritično mišljenje, argumentirana presoja in medsebojno sodelovanje pa so načini udejanjanja 
teh vrednot, ki jih posredujemo našim študentom.
Zasledujemo odličnost, inovativnost, vrhunskost, saj se zavedamo pomena kakovostnega 
znanja, ki ga mora usvojiti današnja generacija mladih. Stremimo in sile skupaj usmerjamo v 
mednarodni prostor, saj je povezanost s širšim okoljem onkraj naše domovine dandanes nujni 
pogoj delovanja vsake univerze, profesorja, raziskovalca in študenta. Univerza vam bo po 
lastnih močeh nudila pogoje za nabiranje potrebnih izkušenj, spodbujali in nagrajevali bomo 
vašo uspešnost ter si prizadevali, da skupaj z nami izoblikujete svojo poklicno in življenjsko pot.   
Naj bo študij na Univerzi na Primorskem kažipot do ciljev, ki ste si jih postavili z dnem, ko ste 
vstopili v našo ustanovo. Študentska leta so obdobje človekovega najaktivnejšega učenja, 
ustvarjalnega razmišljanja in raziskovanja, širjenja obzorij in krepitve odprtosti lastnega duha 
za tisto, kar bo v vašem življenju še sledilo.
Dragi dijaki, na vaši študijski poti vam želim veliko uspehov in prijetnih trenutkov!

Prof. dr. Dragan Marušič,
rektor Univerze na Primorskem

Foto: Neva Volarič

ˇ ˇ

dodatno izobraževanje

odprtost v svet
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Poslanstvo univerze je tvorno prispevati k razvoju družbe 
znanja s spodbujanjem človekove radovednosti ter želje po 
znanju in raziskovanju ter sodelovati z drugimi univerzami 
in raziskovalnimi zavodi doma in v tujini. Ena izmed glavnih 
nalog univerze je, da prenaša pobude, ki se oblikujejo v stiku 
sredozemskega in srednjeevropskega prostora v mednarod-
ni univerzitetni prostor ter tako prispevati k trajnostnemu 
družbenemu razvoju lokalnega in širšega okolja.

Posebnost naše univerze je, da združuje visokošolske zavode 
(ti izvajajo študijske programe) in raziskovalna zavoda.  
Na tak način se pedagoški in raziskovalni proces prepletata, 
kar omogoča študentom dejavno vključevanje v raziskovanje 
že v času študija. 

univerza na primorskem
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clanice 
univerze na primorskem

UP združuje 11 članic, ki imajo sedež v treh obalnih občinah  
(Koper, Izola, Piran), in pridruženo članico s sedežem v Ljubljani:

– Fakulteta za humanistične študije (UP FHŠ),
– Fakulteta za management (UP FM),
– Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT),
– Pedagoška fakulteta (UP PEF),
– Fakulteta za turistične študije – Turistica (UP FTŠ Turistica),
– Fakulteta za vede o zdravju (UP FVZ),
– Fakulteta za grajeno okolje (UP FGO),
– Znanstveno-raziskovalno središče (UP ZRS),
– Inštitut Andrej Marušič (UP IAM),
– Študentski domovi (UP ŠD), 
– Univerzitetna knjižnica (UP UK) in 
– Pridružena članica Visoka šola za dizajn (VŠD).  
Fakulteta za ergonomske in kineziološke študije (UP FENIKS) je v postopku ustanavljanja.

ˇ

•dodiplomski študij: 4.988 študentov, 32 programov 
•podiplomski študij: 1.619 študentov, 41 programov 

studenti in studijski  
programi 2012/2013
ˇ ˇ

univerza na primorskem
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sodobni in interdisciplinarni 
studijski programi
Na naši univerzi ... 
• učitelji in asistenti uvajajo v študijski proces sodobne metode poučevanja ter 

spodbujajo razpravo in samoiniciativnost študentov,
• se študenti vključujejo v domače in mednarodne raziskovalne projekte pod mentorstvom  

uveljavljenih raziskovalcev, 
• študenti v vsakoletni študentski anketi ocenjujejo delo učiteljev in izvedbo študija, 
• so študentom na voljo tutorji oziroma svetovalne službe, ki jim nudijo pomoč na njihovi študijski 

poti, 
• je študijska literatura dostopna v knjižnicah, ki delujejo na vseh članicah univerze.

Naši študijski programi ... 
• pokrivajo široko paleto študijskih področij, in sicer: humanistiko, umetnost, pedagoške, 

družboslovne, poslovne in upravne vede, vede o živi naravi, matematiko in statistiko, 
računalništvo, tehniške vede, kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, varstvo okolja, osebne storitve, 
izobraževanje učiteljev ter zdravstvo;

• so sodobno zasnovani in omogočajo stopenjsko nadgrajevanje znanj na izbranem študijskem 
področju vse do doktorskega študija;

• so mednarodno primerljivi in kreditno ovrednoteni;
• vključujejo izbirne predmete in tako omogočajo študentom, da del predmetnika izbirajo po 

lastnih željah in interesih;
• so prek praktičnega usposabljanja tesno povezani s prakso in z bodočimi zaposlovalci  

diplomantov; 
• študij izvajamo na sedežih članic v Kopru, Izoli in Portorožu, posamezne programe pa tudi v 

študijskih središčih v Novi Gorici, Škofji Loki, Celju, Ljubljani, na Ptuju, Slovenskih Konjicah in 
Ljutomeru.

• se prilagajajo potrebam slovenskega gospodarstva; članice UP že izvajajo interdisciplinarne 
študijske programe, ki lahko prispevajo k večji zaposljivosti študentov.

ˇ
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meduniverzitetno 
in mednarodno sodelovanje 
Povezovanje in sodelovanje z drugimi izobraževalnimi in raziskovalnimi 
institucijami je nujno za razvoj in kakovost vsake univerze. Zato Univerza na 
Primorskem iz leta v leto širi mrežo partnerjev. Sodelovanje z njimi zajema 

različne oblike: izmenjave študentov, visokošolskih učiteljev, raziskovalcev in strokovnega osebja, 
razvoj skupnih študijskih programov, sodelovanje pri prijavah in izvajanju raziskovalnih projektov, 
organizacija skupnih konferenc, delavnic in drugih dogodkov, izdajanje skupnih publikacij, uporaba 
knjižničnih storitev itd.

Univerza na Primorskem je od ustanovitve podpisala sporazume o sodelovanju z vsemi slovenskimi 
univerzami in s številnimi univerzami iz Italije, Avstrije, s Hrvaške, iz Bosne in Hercegovine, Srbije, 
Črne gore, s Kosova, Poljske, Finske, iz Latvije, Španije, in tudi Rusije, ZDA, Avstralije, Izraela, 
Indije, Mehike, Čila ter s Tajvana. 

Področje meduniverzitetnega in mednarodnega sodelovanja pokriva Sektor za mednarodno 
sodelovanje Univerze na Primorskem, ki sodeluje z mednarodnimi pisarnami članic univerze. 

povezovanje univerze 
z okoljem
Na univerzi spodbujamo stalen prenos in izmenjavo znanj z okoljem. 
V ta namen je UP soustanovila Univerzitetni razvojni center in inkubator 
Primorske (UIP), ki nudi podporo študentom pri prvih podjetniških izzivih. 

Inovativno vez med univerzo, regijskim gospodarstvom in lokalnimi skupnostmi predstavljata 
Svet zaupnikov UP in Štipendijski sklad UP. Za prenos znanja in sodelovanje z gospodarstvom in 
drugimi uporabniki znanja pa skrbi tudi Center za razvoj in prenos znanja UP. 
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izbirnost znotraj  
univerze na primorskem
Študenti se lahko, skladno s pogoji študijskega programa, v katerega so vpisani, 
odločijo, da zunanje izbirne predmete opravijo na drugi fakulteti oziroma na 
pridruženi članici UP.

Izbirnost znotraj UP je namenjena popestritvi študija na UP in razširitvi nabora zunanje izbirnih 
predmetov. Študenti lahko zunanje izbirne predmete izberejo na drugi članici UP ali pridruženi 
članici, na kateri opravljajo študijske in izpitne obveznosti ter si tako naberejo kreditne točke. 
Nabrane kreditne točke so študentom priznane kot del opravljene študijske obveznosti na matični 
članici UP. 

Postopke izbirnosti določa Pravilnik o izvajanju izbirnosti med članicami Univerze 
na Primorskem:
• razpis za izbirnost bo objavljen najkasneje do 15. maja 2013 na spletni strani univerze;
• študent do 15. junija 2013 odda prijavo koordinatorju na matični članici;
• do 15. septembra 2013 so prijavljeni študenti obveščeni o izboru;
• najmanj tri tedne pred izvedbo predmeta so študenti obveščeni o izvedbi samega predmeta 

(začetek izvajanja, prostor izvajanja ipd.). 

Več informacij o izbirnosti
• spletna stran univerze: http://www.upr.si/studij/o-studiju/izbirnost
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stipendijski sklad 
univerze na primorskem
Štipendijski sklad Univerze na Primorskem temelji na partnerstvu med 
univerzo, gospodarstvom in primorskimi občinami. Namenjen je 
nagrajevanju in spodbujanju najboljših študentov UP, ponudbi teh študentov 

delodajalcem še v času študijskega procesa in povečanju možnosti za zaposlitev štipendiranih 
študentov takoj po zaključku študija.

Delodajalci – vlagatelji sklada si s prispevanjem sredstev v ta sklad vnaprej zagotovijo najboljše 
študente UP, ki jih lahko zaposlijo po zaključku študija. Z vlaganjem v sklad se tako pridružujejo  
univerzi in njenim članicam ter drugim organizacijam, ki vsako leto zagotovijo sredstva za 
štipendije.

Javni poziv študentom UP za vključitev v Štipendijski sklad UP izide praviloma v juniju.  
Vanj so na podlagi javnega poziva vključeni le najboljši študenti UP. O vključitvi študentov v 
Štipendijski sklad UP odloča Upravni odbor Štipendijskega sklada UP. 

Z vključitvijo v evidenco najboljših študentov UP pridobi študent možnost za sklenitev praviloma 
enoletne pogodbe o štipendiranju. S podpisom pogodbe o štipendiranju se študent zaveže, da 
se bo po zaključenem izobraževanju zaposlil pri vlagatelju sklada (delodajalcu) vsaj za toliko časa, 
kolikor je prejemal štipendijo. 

Delovanje Štipendijskega sklada UP je urejeno v Pravilniku Štipendijskega sklada Univerze na 
Primorskem, ki je objavljen na spletni strani univerze. 

ˇ
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humanistika
Fakulteta za humanistične študije
Facoltà  di Studi Umanistici
Faculty of Humanities

www.fhs.upr.si
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humanistika
Fakulteta za humanistične študije
www.fhs.upr.si

Na Fakulteti za humanistične študije izvajamo študijske programe na družboslovnem, humanističnem 
in umetniškem področju. Z novim študijskim letom so razpisani novi dvopredmetni, pedagoški in 
umetniški študijski programi. Pri svojem delu izhajamo iz vrednot, ki zagotavljajo kakovost delovanja: 
sodobni pristopi in interdisciplinarnost študijskih programov, strokovna rast in dobro počutje študentov in 
sodelavcev, učinkovite povezave v okviru univerze, slovenskega in mednarodnega prostora ter zaposljivost 
diplomantov. Prepoznavni smo po svoji dinamičnosti, usmerjenosti v prihodnost, odprtem odnosu med 
učitelji, tutorji in študenti ter po ustvarjalnih, kritično mislečih, angažiranih učiteljih in študentih.

Študij na dodiplomski ravni ponuja možnost aktivnega raziskovanja, individualnega sodelovanja 
s profesorji ter pridobivanja praktičnih znanj, ki študenta usposobijo za strokovno delovanje v času 
nenehnih kulturnih, družbenih, političnih in ekonomskih sprememb, ki jih doživljata Slovenija in vsa 
Evropa. Programi omogočajo študentom oblikovanje osebnega, njihovim interesom prilagojenega 
programa študija. Poleg predmetnih vsebin znotraj vpisanega študijskega programa lahko študenti 
izbirajo med predmeti drugih študijskih programov ter s področja uporabnega jezikoslovja.

Ker se zavedamo, da ima mednarodno sodelovanje v procesu visokošolskega izobraževanja 
velik pomen, na fakulteti aktivno sodelujemo s številnimi tujimi izobraževalnimi in raziskovalnimi 
institucijami ter tako študentom ponujamo možnosti študija in opravljanja študijske prakse na tujih 
fakultetah, udeležbo na poletnih šolah in konferencah, visokošolskim učiteljem in ostalim sodelavcem 
pa različne študijske izmenjave. Pogosta gostovanja priznanih tujih predavateljev in raziskovalcev 
znotraj študijskega procesa so prepoznavna lastnost naše fakultete.

Diplomanti fakultete so široko razgledani humanisti in družboslovci obenem, kar jim omogoča 
široke zaposlitvene možnosti na področju raziskovanja, izobraževanja, svetovanja, analize, 
mednarodnega sodelovanja, tako v šolstvu, medijih, založništvu, arhivih, muzejih in drugih javnih in 
gospodarskih organizacijah kot mednarodnih ustanovah.

sodobni studijski programi,  
prilagojeni potrebam  
in interesom studentov 

ˇ

ˇ
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studijski programi
2013/14

•  Univerzitetni študijski programi 1. stopnje: Geografija, Slovenistika,
Zgodovina, Dediščina Evrope in Sredozemlja, Italijanistika, Medijski študiji, 
Medkulturno jezikovno posredovanje; dvopredmetni univerzitetni študijski 
programi 1. stopnje: Geografija, Italijanistika, Zgodovina, Dediščina Evrope in 
Sredozemlja, Kulturni študiji, Antropologija, Slovenistika, Filozofija.

•  Magistrski študijski programi 2. stopnje (strokovni magisterij):  Arheološka dediščina
Sredozemlja, Kulturni študiji, Antropologija, Geografija, Komuniciranje in mediji, Zgodovina,
Uprizoritvene študije in kreativno pisanje, Geografija dvopredmetni pedagoški študij***,
Slovenistika enopredmetni pedagoški študij***, Slovenistika dvopredmetni pedagoški študij***,
Italijanistika pedagoški študij***, Zgodovina dvopredmetni pedagoški študij***, Dediščinski 
turizem*, Upravljanje trajnostnega razvoja**.
• Doktorski študijski programi 3. stopnje: Filozofija in teorija vizualne kulture, Geografija, 
Zgodovina Evrope in Sredozemlja, Slovenistika, Antropologija ter Upravljanje različnosti.

Študijske programe izvajamo na sedežu fakultete v Kopru. 

* Študijski program skupaj izvajata UP FTŠ Turistica in UP FHŠ.
** Študijski program skupaj izvajajo UP FM, UP FHŠ in UP FVZ.
*** Študijski programi skupaj izvajata UP FHŠ in UP PEF.

UP FHŠ – odpiramo prostore misli.

• dodiplomski študij: 559 študentov 
• podiplomski študij: 192 študentov

ˇ

studenti
2012/13
ˇ
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dodiplomski studij
program Geografija 

Vrsta programa
univerzitetni študijski program (1. stopnja)

Strokovni naslov 
diplomirani geograf (UN) oz. diplomirana geografinja (UN)

Vpisni pogoji 
Pogoj za vpis v 1. letnik je opravljena matura ali poklicna matura in izpit iz maturitetnega predmeta 

ali pred 1. 6. 1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program. Kandidat s poklicno maturo mora 
opraviti maturitetni predmet Geografija; v kolikor je omenjeni predmet že opravil v okviru poklicne 
mature, pa opravi katerikoli drugi maturitetni predmet. 

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati z maturo in kandidati, ki so pred 1. 6. 1995 zaključili 
katerikoli srednješolski program, izbrani glede na splošni uspeh pri maturi oz. zaključnem izpitu (70% 
točk) in splošni uspeh v 3. in 4. letniku (30% točk), kandidati s poklicno maturo pa glede na splošni 
uspeh pri poklicni maturi (40% točk), uspeh pri maturitetnem predmetu (30% točk) in splošni uspeh v 3. 
in 4. letniku (30% točk). 

Trajanje študija 
tri leta 

Število kreditnih točk (KT) 
180 KT (60 KT za letnik) 

Način študija 
redni 

Kraj izvajanja študija 
Koper

ˇ
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predmetnik

I. letnik (60 KT) 
TEMELJNI PREDMETI VPISANEGA
ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA
• Uvod v družbeno geografijo
• Uvod v fizično geografijo
• Regionalna geografija sveta
•   Metodologija geografskega 

raziskovanja
•  Kvantitativne metode v geografiji 

in uvod v GIS
• Splošna geografija Slovenije
• Angleški jezik 1
IZBIRNI PREDMETI
• 3 predmeti iz Studiuma generale*

II. letnik (60 KT) 
TEMELJNI PREDMETI
•  Geomorfologija in 

klimatogeografija
• Geografija poselitve in prebivalstva
• Politična geografija
• GIS in tematska kartografija
•  Izbrane teme iz regionalne 

geografije Evrope
•  Terenski seminar Jugovzhodna 

Evropa
•  Terenski seminar Slovenija z 

zamejstvom
• Angleški jezik 2
IZBIRNI PREDMETI
•  1 do 2 izbirna predmeta vpisanega 

študijskega programa**
•  1 do 2 izbirna predmeta drugih 

strok in področij

III. letnik (60 KT) 
TEMELJNI PREDMETI
• Hidrogeografija in geografija morij
• Ekonomska in socialna geografija
• Regionalno planiranje
• Regionalna geografija Slovenije
• Statistične metode v GIS-u
•  Terenski seminar Zahodna in 

Srednja Evropa
• Terenski seminar Istra
• Praktično usposabljanje
• Zaključno seminarsko delo
IZBIRNI PREDMETI
•  1 do 2 izbirna predmeta vpisanega 

študijskega programa**
•  1 do 2 izbirna predmeta drugih 

strok in področij

* Izbirne predmete lahko študent izbira izmed temeljnih predmetov 1. letnika drugih študijskih programov UP FHŠ.
** Izbirni predmeti vpisanega študijskega programa so predstavljeni v nadaljevanju.

V 3. letniku morajo študenti kot obveznost opraviti obvezno Praktično usposabljanje in zaključno seminarsko delo.

IZBIRNI PREDMETI VPISANEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 
Biogeografija, Geologija krasa ter kraške jame in vode, Geografija naravnih nesreč, Pokrajinska in humana ekologija,
Uporabna družbena geografija, Naravni in družbeni viri v turizmu, Uporabna geografija v regionalnem razvoju.

Več o študijskem programu: www.fhs.upr.si 
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dodiplomski studij
program Geografija dvopredmetni

Vrsta programa
univerzitetni študijski program (1. stopnja)

Strokovni naslov 
diplomirani geograf (UN) in ... oz. diplomirana geografinja (UN) in ...

Vpisni pogoji 
Pogoj za vpis v 1. letnik je opravljena matura ali poklicna matura in izpit iz maturitetnega predmeta 

ali pred 1. 6. 1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program. Kandidat s poklicno maturo mora 
opraviti maturitetni predmet Geografija; v kolikor je omenjeni predmet že opravil v okviru poklicne 
mature, pa opravi katerikoli drugi maturitetni predmet. 

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati z maturo in kandidati, ki so pred 1. 6. 1995 zaključili 
katerikoli srednješolski program, izbrani glede na splošni uspeh pri maturi oz. zaključnem izpitu (70% 
točk) in splošni uspeh v 3. in 4. letniku (30% točk), kandidati s poklicno maturo pa glede na splošni 
uspeh pri poklicni maturi (40% točk), uspeh pri maturitetnem predmetu (30% točk) in splošni uspeh v 3. 
in 4. letniku (30% točk). 

Trajanje študija 
tri leta 

Število kreditnih točk (KT) 
180 KT (60 KT za letnik) 

Način študija 
redni 

Kraj izvajanja študija 
Koper

ˇ
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predmetnik

I. letnik (60 KT) 
TEMELJNI PREDMETI
• Uvod v družbeno geografijo     
• Uvod v fizično geografijo      
•  Metodologijia geografskega 

raziskovanja
•  Regionalna geografija sveta    
•  Splošna geografija Slovenije   
PREDMETI DRUGE STROKE OZ. 
PREDMETNE VEZAVE 

II. letnik (60 KT) 
TEMELJNI PREDMETI 
• Geografija poselitve in prebivalstva   
•  GIS in tematska kartografija 

(veščinski predmet)       
•  Geomorfologija in 

klimatogeografija    
•  Politična geografija   
** Izbirni predmeti (2 predmeta)       
PREDMETI DRUGE STROKE OZ. 
PREDMETNE VEZAVE  

III. letnik (60 KT) 
TEMELJNI PREDMETI 
• Hidrogeografija in geografija morij    
• Ekonomska in socialna geografija       
• Regionalno planiranje
• Regionalna geografija Slovenije
• Zaključno seminarsko delo        
** Izbirni predmet      
PREDMETI DRUGE STROKE OZ. PRED-
METNE VEZAVE

*** v 3. letniku študent izdela dve zaključni seminarski deli v obsegu 6 KT, in sicer v okviru izbrane stroke ter z drugega 
strokovnega področja

Več o študijskem programu: www.fhs.upr.si 

19



dodiplomski studij
program Zgodovina 

Vrsta programa
univerzitetni študijski program (1. stopnja)

Strokovni naslov 
diplomirani zgodovinar (UN) oz. diplomirana zgodovinarka (UN)

Vpisni pogoji 
Pogoj za vpis v 1. letnik je opravljena matura ali poklicna matura in izpit iz maturitetnega predmeta 

ali pred 1. 6. 1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program. Kandidat s poklicno maturo mora 
opraviti maturitetni predmet Zgodovina; v kolikor je omenjeni predmet že opravil v okviru poklicne 
mature, pa opravi maturitetni predmet Sociologija ali Filozofija ali Geografija. 

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati z maturo in kandidati, ki so pred 1. 6. 1995 zaključili 
katerikoli srednješolski program, izbrani glede na splošni uspeh pri maturi oz. zaključnem izpitu (70% 
točk) in splošni uspeh v 3. in 4. letniku (30% točk), kandidati s poklicno maturo glede na splošni uspeh 
pri poklicni maturi (40% točk), uspeh pri maturitetnem predmetu (30% točk) in splošni uspeh v 3. in 4. 
letniku (30% točk). 

Trajanje študija 
tri leta 

Število kreditnih točk (KT) 
180 KT (60 KT za letnik) 

Način študija 
redni 

Kraj izvajanja študija 
Koper

ˇ
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predmetnik

I. letnik (60 KT)
SKUPNI TEMELJNI PREDMETI
• Angleški jezik

TEMELJNI PREDMETI VPISANEGA 
ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA
• Zgodovina antike
• Zgodovina srednjega veka
•  Zgodovina slovenskih dežel do 

konca 18. stol.
•  Vzpon in propad kulturnih in  

gospodarskih središč Sredozemlja
•  Teorije in metodologije 

zgodovinopisja

IZBIRNI PREDMETI
•  4 izbirni predmeti iz Studiuma 

generale*

II. letnik (60 KT) 
TEMELJNI PREDMETI
•  Ekonomska in socialna zgodovina 

novega veka
•  Primerjalna zgodovina Evrope in 

Sredozemlja (17. - 19. stol.)
•  Zgodovina 19. stol.
• Pomožne zgodovinske vede
• Angleški jezik
• Študijska praksa

IZBIRNI PREDMETI
•  2 do 3 izbirni predmeti vpisanega 

študijskega programa**
•  2 do 3 izbirni predmeti drugih 

strok in področij

III. letnik (60 KT) 
TEMELJNI PREDMETI
•  Zgodovina Slovencev v 19. in  

20. stoletju
• Zgodovina Istre in Primorske
• Zgodovina 20. stol.
•  Totalitarne in avtoritativne  

ideologije 20. stol.
• Angleški jezik
• Zaključno seminarsko delo

IZBIRNI PREDMETI
•  2 do 3 izbirni predmeti vpisanega 

študijskega programa**
•  2 do 3 izbirni predmeti drugih 

strok in področij

* Izbirne predmete lahko študent izbira znotraj izbirnih predmetov 1. letnika študijskega programa (izbirni predmeti stroke) 
oziroma znotraj temeljnih predmetov 1. letnika drugih študijskih programov UP FHŠ.
** Izbirni predmeti vpisanega študijskega programa so predstavljeni v nadaljevanju.

V 2. letniku morajo študenti kot obveznost opraviti tudi obvezno študijsko prakso.
V 3. letniku morajo študenti kot obveznost opraviti tudi zaključno seminarsko delo.

IZBIRNI PREDMETI VPISANEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 
Oblikovanje kulturnih krogov sredozemskega prostora, Zgodovina (slovansko-romanske) meje, Zgodovina Cerkve, Kultu-

ra humanizma in renesanse, Balkan med visokim srednjim vekom in 1. svetovno vojno, Elementi zgodovinske antropologije, 
Pregledna zgodovina neevropskih dežel, Zgodovina vsakdanjega življenja, Umetnostna zgodovina sredozemske Evrope, 
Zgodovina kartografije in historična topografija, Gospodarska zgodovina, Svetovne vojne in evropska družba 20. stoletja, 
Arhivistika, muzeologija in konservatorstvo, Filozofija zgodovine, Zgodovina religij, Antična misel in sodobnost, Zgodovina 
in etnologija Istre, Zgodovina telesne vzgoje in športa, Kulture vzhodnega Sredozemlja.

Več o študijskem programu: www.fhs.upr.si
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dodiplomski studij
program Zgodovina dvopredmetni

Vrsta programa
univerzitetni študijski program (1. stopnja)

Strokovni naslov 
diplomirani zgodovinar (UN) in ... oz. diplomirana zgodovinarka (UN) in ...

Vpisni pogoji 
Pogoj za vpis v 1. letnik je opravljena matura ali poklicna matura in izpit iz maturitetnega predmeta 

ali pred 1. 6. 1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program. Kandidat s poklicno maturo mora 
opraviti maturitetni predmet Zgodovina; v kolikor je omenjeni predmet že opravil v okviru poklicne 
mature, pa opravi maturitetni predmet Sociologija ali Filozofija ali Geografija. 

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati z maturo in kandidati, ki so pred 1. 6. 1995 zaključili 
katerikoli srednješolski program, izbrani glede na splošni uspeh pri maturi oz. zaključnem izpitu (70% 
točk) in splošni uspeh v 3. in 4. letniku (30% točk), kandidati s poklicno maturo glede na splošni uspeh 
pri poklicni maturi (40% točk), uspeh pri maturitetnem predmetu (30% točk) in splošni uspeh v 3. in 4. 
letniku (30% točk). 

Trajanje študija 
tri leta 

Število kreditnih točk (KT) 
180 KT (60 KT za letnik) 

Način študija 
redni 

Kraj izvajanja študija 
Koper

ˇ
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predmetnik

I. letnik (60 KT)
TEMELJNI PREDMETI
• Zgodovina antike       
•  Vzpon in propad kulturnih in 

gospodarskih središč Sredozemlja  
•  Teorije in metodologije 

zgodovinopisja  
•  Zgodovina srednjega veka       
•  Zgodovina slovenskih dežel do 

konca 18. stoletja       
PREDMETI DRUGE STROKE OZ. 
PREDMETNE VEZAVE                     

II. letnik (60 KT) 
TEMELJNI PREDMETI
•  Ekonomska in socialna zgodovina 

novega veka    
•  Pomožne zgodovinske vede        
•  Primerjalna zgodovina Evrope in 

Sredozemlja (17.-19. stol.)    
•  Zgodovina 19. stoletja 
•  Predmeti druge stroke oz. 

predmetne vezave                    
ZUNANJE IZBIRNI PREDMETI  
(2 PREDMETA)

III. letnik (60 KT) 
TEMELJNI PREDMETI
•  Zgodovina Slovencev v 19. in 20. 

stoletju      
•  Totalitarne in avtoritarne 

ideologije 20. stoletja      
•  Zgodovina Istre in Primorske   
•  Zgodovina 20. stoletja 
• Zaključno seminarsko delo               
** Zunanje izbirni predmet                    
PREDMETI DRUGE STROKE OZ. 
PREDMETNE VEZAVE

*** v 3. letniku študent izdela dve zaključni seminarski deli v obsegu 6 KT, in sicer v okviru vsakega od izbranih dvopredmetnih 
študijskih programov strokovnega področja

Več o študijskem programu: www.fhs.upr.si
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dodiplomski studij
program Slovenistika 

Vrsta programa
univerzitetni študijski program (1. stopnja)

Strokovni naslov 
diplomirani slovenist (UN) oz. diplomirana slovenistka (UN)

Vpisni pogoji 
Pogoj za vpis v 1. letnik je opravljena matura ali poklicna matura in izpit iz maturitetnega predmeta 

ali pred 1. 6. 1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program. Kandidat s poklicno maturo mora 
opraviti maturitetni predmet Tuj jezik ali Zgodovina ali Geografija; v kolikor je omenjene predmete že 
opravil v okviru poklicne mature, pa opravi katerikoli drugi maturitetni predmet. 

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati z maturo in kandidati, ki so pred 1. 6. 1995 zaključili 
katerikoli srednješolski program, izbrani glede na splošni uspeh pri maturi oz. zaključnem izpitu (70% 
točk) in splošni uspeh v 3. in 4. letniku (30% točk); kandidati s poklicno maturo pa glede na splošni 
uspeh pri poklicni maturi (40% točk), uspeh pri maturitetnem predmetu (30% točk) in splošni uspeh v 3. 
in 4. letniku (30% točk).

Trajanje študija 
tri leta 

Število kreditnih točk (KT) 
180 KT (60 KT za letnik) 

Način študija 
redni 

Kraj izvajanja študija 
Koper

ˇ
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predmetnik
I. letnik (60 KT) 
SKUPNI TEMELJNI PREDMETI
• Angleški jezik
•  Metodologija in epistemologija 

raziskovanja z informatiko

TEMELJNI PREDMETI VPISANEGA 
ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA
• Slovenski jezik v družbi
• Uvod v jezikoslovje
• Jezik znanstvenih besedil
• Temelji študija književnosti
• Dialektologija
• Slovenski pravopis
• Literarna teorija

IZBIRNI PREDMETI
•  2 izbirna predmeta iz Studiuma 

generale*

II. letnik (60 KT) 
TEMELJNI PREDMETI
•  Slovenska književnost med  

romantiko in novo romantiko
•  Svetovna književnost od začetkov 

do renesanse
•  Od prvih zapisov do konca stoletja 

luči in razuma
• Oblikoslovje in glasoslovje
• Zgodovina slovenskega jezika
• Angleški jezik
• Študijska praksa

IZBIRNI PREDMETI
•  2 izbirna predmeta vpisanega 

študijskega programa**
•  2 izbirna predmeta drugih strok in 

področij

III. letnik (60 KT) 
TEMELJNI PREDMETI
• Sociolingvistika in pragmatika
• Pomenoslovje in skladnja
• Besedilo in diskurz
•  Slovenska književnost od  

ekspresionizma do sodobnosti
•  Svetovna književnost od renesanse 

do sodobnosti
• Angleški jezik
• Zaključno seminarsko delo

IZBIRNI PREDMETI
•  2 izbirna predmeta vpisanega 

študijskega programa**
•  2 izbirna predmeta drugih strok in 

področij

* Izbirne predmete lahko študent izbira znotraj izbirnih predmetov 1. letnika študijskega programa (izbirni predmeti stroke) 
oziroma znotraj temeljnih predmetov 1. letnika drugih študijskih programov UP FHŠ.
** Izbirni predmeti vpisanega študijskega programa so predstavljeni v nadaljevanju.

V 2. letniku morajo študenti kot obveznost opraviti tudi obvezno študijsko prakso.
V 3. letniku morajo študenti kot obveznost opraviti tudi zaključno seminarsko delo.

IZBIRNI PREDMETI VPISANEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 
 Retorika in argumentacija, Spletne jezikovne tehnologije, Lektoriranje in jezikovno svetovanje, Frazeologija, 

Oglaševalski diskurz, Turistični diskurz, Filozofija jezika, Jezikoslovni vidiki prevajanja, Literarna pragmatika, Lingvistična 
geografija, Kognitivno jezikoslovje, Psiho-, sociolingvistični in didaktični vidiki slovenščine kot J2 in TJ, Književni stiki v 
prostoru med Alpami in Jadranom, Žanrskost slovenske književnosti, Književnost v medkulturnem položaju, Jezik, kultura in 
družba: literatura v družbenem okviru, Komunikacijski pristop h književnosti, Mladinska književnost, Slovstvena folklora kot 
umetnost govorjenega jezika, Digitalna besedila, Fenomenologija branja, Ženske v literaturi, Etnične in manjšinske pisave, 
Sodobna dramatika in gledališče, Kreativno pisanje, Lektorati (slovenski jezik kot drugi/tuji jezik, hrvaški jezik, poljski jezik, 
ruski jezik).

Več o študijskem programu: www.fhs.upr.si 
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dodiplomski studij
program Slovenistika dvopredmetni

Vrsta programa
univerzitetni študijski program (1. stopnja)

Strokovni naslov 
diplomirani slovenist (UN) in ...  oz. diplomirana slovenistka (UN) in ...

Vpisni pogoji 
Pogoj za vpis v 1. letnik je opravljena matura ali poklicna matura in izpit iz maturitetnega predmeta  

ali pred 1. 6. 1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program. Kandidat s poklicno maturo mora  
opraviti maturitetni predmet Tuj jezik ali Zgodovina ali Geografija; v kolikor je omenjene predmete že  
opravil v okviru poklicne mature, pa opravi katerikoli drugi maturitetni predmet. 

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati z maturo in kandidati, ki so pred 1. 6. 1995 zaključili  
katerikoli srednješolski program, izbrani glede na splošni uspeh pri maturi oz. zaključnem izpitu (70%  
točk) in splošni uspeh v 3. in 4. letniku (30% točk); kandidati s poklicno maturo pa glede na splošni  
uspeh pri poklicni maturi (40% točk), uspeh pri maturitetnem predmetu (30% točk) in splošni uspeh v 3.  
in 4. letniku (30% točk).

Trajanje študija 
tri leta 

Število kreditnih točk (KT) 
180 KT (60 KT za letnik) 

Način študija 
redni 

Kraj izvajanja študija 
Koper

ˇ
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predmetnik
I. letnik (60 KT) 
TEMELJNI PREDMETI  
• Uvod v jezikoslovje 
• Slovenski jezik v družbi 
• Temelji študija književnosti 
• Dialektologija 
• Literarna teorija 
Predmeti druge stroke oz.  
predmetne vezave 

II. letnik (60 KT) 
TEMELJNI PREDMETI  
• Zgodovina slovenskega jezika
• Oblikoslovje in glasoslovje
•  Od prvih zapisov do konca stoletja 

luči in razuma (starejša slovenska 
književnost 1)

•  Slovenska književnost med 
romantiko in novo romantiko

• notranjeizbirni predmet
•  zunanjeizbirni predmet
Predmeti druge stroke oz.  
predmetne vezave  

III. letnik (60 KT) 
• Pomenoslovje in skladnja
•  Slovenska književnost od 

ekspresionizma do sodobnosti
• Sociolingvistika in pragmatika
• Svetovna književnost
•  zunanjeizbirni predmet ***
Predmeti druge stroke oz.  
predmetne vezave

*** v 3. letniku študent izdela dve zaključni seminarski deli v obsegu 6 KT, in sicer v okviru izbrane stroke ter z drugega  strokov-
nega področja.

Več o študijskem programu: www.fhs.upr.si 
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dodiplomski studij
program Dediščina Evrope in Sredozemlja 

Vrsta programa
univerzitetni študijski program (1. stopnja)

Strokovni naslov 
diplomirani dediščinar (UN) oz. diplomirana dediščinarka (UN)

Vpisni pogoji 
Pogoj za vpis v 1. letnik je opravljena matura ali poklicna matura in izpit iz maturitetnega predmeta 

ali pred 1. 6. 1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program. Kandidat s poklicno maturo mora 
opraviti maturitetni predmet Zgodovina ali Geografija; v kolikor je omenjena predmeta že opravil v okviru 
poklicne mature, pa opravi katerikoli drugi maturitetni predmet.

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati z maturo in kandidati, ki so pred 1. 6. 1995 zaključili 
katerikoli srednješolski program, izbrani glede na splošni uspeh pri maturi oz. zaključnem izpitu (70% 
točk) in splošni uspeh v 3. in 4. letniku (30% točk); kandidati s poklicno maturo pa glede na splošni 
uspeh pri poklicni maturi (40% točk), uspeh pri maturitetnem predmetu (30% točk) in splošni uspeh v 3. 
in 4. letniku (30% točk). 

Trajanje študija 
tri leta 

Število kreditnih točk (KT) 
180 KT (60 KT za letnik) 

Način študija 
redni 

Kraj izvajanja študija 
Koper

ˇ
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predmetnik

I. letnik (60 KT) 
SKUPNI TEMELJNI PREDMETI
• Angleški jezik
• Šport

TEMELJNI PREDMETI VPISANEGA 
ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA
•  Metodologija raziskovanja 

dediščine
• Uvod v materialno kulturo
•  Družbene in zakonske osnove 

dediščine
• Zgodovina antike

IZBIRNI PREDMETI 
•  5 izbirnih predmetov iz Studiuma 

generale*

II. letnik (60 KT) 
TEMELJNI PREDMETI
• Arheološka dediščina Evrope
•  Evropska umetnostna dediščina 

srednjega veka
• Etnološka dediščina I
• Naravna dediščina
• Angleški jezik
• Seminarsko delo

IZBIRNI PREDMETI 
•  4 izbirni predmeti izmed izbirnih 

predmetov vpisanega programa**
•  1 izbirni predmet drugih strok in 

področij

III. letnik (60 KT) 
TEMELJNI PREDMETI
• Arheološka dediščina Slovenije
•  Evropska umetnostna dediščina 

renesanse in baroka
• Etnološka dediščina II
• Arhitekturna dediščina
• Angleški jezik
• Seminarsko delo

IZBIRNI PREDMETI 
•  4 izbirni predmeti izmed izbirnih 

predmetov vpisanega programa**
•  1 izbirni predmet drugih strok in 

področij

* Izbirne predmete lahko študent izbira znotraj izbirnih predmetov 1. letnika študijskega programa (Uvod v študij umetnostnozgo-
dovinske dediščine) oziroma znotraj temeljnih predmetov 1. letnika drugih študijskih programov UP FHŠ.
** Izbirni predmeti vpisanega študijskega programa so predstavljeni v nadaljevanju.

V 2. in 3. letniku morajo študenti kot obveznost napisati tudi seminarsko delo ter eno od teh tudi predstaviti. 

IZBIRNI PREDMETI VPISANEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 
Oblikovanje kulturnih krogov sredozemskega prostora, Obča zgodovina srednjega veka, Čas in prostor v starih civilizaci-

jah, Uvod v likovne tehnike in materiale, Umetnostna zgodovina sredozemske Evrope, Identiteta in večkulturnost, Arhivis-
tika, muzeologija in konservatorstvo, Podvodna arheologija, Zgodovina religij, Filozofija zgodovine, Umetnostna dediščina 
antike, Kulturni in duhovni svet antike, Evidentiranje in vzdrževanje dediščine, Kulture vzhodnega Sredozemlja.

Več o študijskem programu: www.fhs.upr.si 
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dodiplomski studij
program Dediščina Evrope in Sredozemlja 
dvopredmetni 

Vrsta programa
univerzitetni študijski program (1. stopnja)

Strokovni naslov 
diplomirani dediščinar (UN) in ...  oz. diplomirana dediščinarka (UN) in ...

Vpisni pogoji 
Pogoj za vpis v 1. letnik je opravljena matura ali poklicna matura in izpit iz maturitetnega predmeta 

ali pred 1. 6. 1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program. Kandidat s poklicno maturo mora 
opraviti maturitetni predmet Zgodovina ali Geografija; v kolikor je omenjena predmeta že opravil v okviru 
poklicne mature, pa opravi katerikoli drugi maturitetni predmet.

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati z maturo in kandidati, ki so pred 1. 6. 1995 zaključili 
katerikoli srednješolski program, izbrani glede na splošni uspeh pri maturi oz. zaključnem izpitu (70% 
točk) in splošni uspeh v 3. in 4. letniku (30% točk); kandidati s poklicno maturo pa glede na splošni 
uspeh pri poklicni maturi (40% točk), uspeh pri maturitetnem predmetu (30% točk) in splošni uspeh v 3. 
in 4. letniku (30% točk).

 
Trajanje študija 

tri leta 

Število kreditnih točk (KT) 
180 KT (60 KT za letnik) 

Način študija 
redni 

Kraj izvajanja študija 
Koper

ˇ
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predmetnik

I. letnik (60 KT) 
TEMELJNI PREDMETI  
• Zgodovina antike 
•  Uvod v študij umetnostno 

zgodovinske dediščine 
•  Metodologija raziskovanja 

dediščine 
• Arheološka dediščina Slovenije 
• Uvod v materialno kulturo 
PREDMETI DRUGE STROKE OZ. 
PREDMETNE VEZAVE 

II. letnik (60 KT) 
TEMELJNI PREDMETI  
• Kulturni in duhovni svet antike
• Arhitekturna dediščina
•  Evropska umetnostna dediščina 

renesanse in baroka
• Etnološka dediščina 1
• Izbirni predmeti (2 predmeta)
PREDMETI DRUGE STROKE OZ. 
PREDMETNE VEZAVE  

III. letnik (60 KT) 
• Etnološka dediščina 2
•  Družbene in zakonske osnove 

dediščine
• Naravna dediščina
• Arheološka dediščina Evrope
• notranjeizbirni predmet ***
PREDMETI DRUGE STROKE OZ. 
PREDMETNE VEZAVE

*** v 3. letniku študent izdela dve zaključni seminarski deli v obsegu 6 KT, in sicer v okviru izbrane stroke ter z drugega strokovne-
ga področja.

IZBIRNI PREDMETI VPISANEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 
Podvodna arheologija, Umetnostna dediščina antike, Kulture vzhodnega Sredozemlja, Evidentiranje in vzdrževanje 

dediščine.

Več o študijskem programu: www.fhs.upr.si 
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dodiplomski studij
program Filozofija dvopredmetni 

Vrsta programa
univerzitetni študijski program (1. stopnja)

Strokovni naslov 
diplomirani filozof (UN) in … oz. diplomirana filozofinja (UN) in … 

Vpisni pogoji 
Pogoj za vpis v 1. letnik je opravljena matura ali poklicna matura in izpit iz maturitetnega predmeta 

ali pred 1. 6. 1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program. Kandidat s poklicno maturo mora 
opraviti maturitetni predmet Filozofija ali Sociologija ali Psihologija ali Zgodovina; v kolikor je omenjene 
predmete že opravil v okviru poklicne mature, pa opravi katerikoli drugi maturitetni predmet. 

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati z maturo in kandidati, ki so pred 1. 6. 1995 zaključili 
katerikoli srednješolski program, izbrani glede na splošni uspeh pri maturi oz. zaključnem izpitu (70% 
točk) in splošni uspeh v 3. in 4. letniku (30% točk); kandidati s poklicno maturo glede na splošni uspeh 
pri poklicni maturi (40% točk), uspeh pri maturitetnem predmetu (30% točk) in splošni uspeh v 3. in 4. 
letniku (30% točk).

Trajanje študija 
tri leta 

Število kreditnih točk (KT) 
180 KT (60 KT za letnik) 

Način študija 
redni 

Kraj izvajanja študija 
Koper

ˇ
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predmetnik

I. letnik (60 KT) 
TEMELJNI PREDMETI
• Zgodovina filozofije
• Filozofija zgodovine
• Uvod v svetovne filozofije
•  Uvod v religijske vede z zgodovino 

religij
• Nemščina
PREDMETI DRUGE STROKE OZ. 
PREDMETNE VEZAVE

II. letnik (60 KT) 
TEMELJNI PREDMETI
• Etika
• Filozofija prostora
• Filozofija človekovih pravic
• Izvori filozofije
• Izbirni predmeti (2 predmeta)
PREDMETI DRUGE STROKE OZ. 
PREDMETNE VEZAVE

III. letnik (60 KT) 
TEMELJNI PREDMETI
• Filozofija prava
• Okoljska etika in trajnostni razvoj
• Filozofija vzgoje
• Razsvetljenstvo in idealizem
• Izbirni predmet***
PREDMETI DRUGE STROKE OZ. 
PREDMETNE VEZAVE

*** v 3. letniku študent izdela dve zaključni seminarski deli v obsegu 6 KT, in sicer v okviru izbrane stroke ter z drugega strokovne-
ga področja

Več o študijskem programu: www.fhs.upr.si 
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dodiplomski studij
program Italijanistika 

Vrsta programa
univerzitetni študijski program (1. stopnja)

Strokovni naslov 
diplomirani italijanist (UN) oz. diplomirana italijanistka (UN)

Vpisni pogoji 
Pogoj za vpis v 1. letnik je opravljena matura ali poklicna matura in izpit iz maturitetnega predmeta 

ali pred 1. 6. 1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program. Kandidat s poklicno maturo mora 
opraviti maturitetni predmet Italijanski jezik kot tuji jezik ali Italijanski jezik kot jezik okolja na narodno 
mešanem območju; v kolikor je omenjena predmeta že opravil v okviru poklicne mature, pa opravi 
katerikoli drugi maturitetni predmet. 

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati z maturo in kandidati, ki so pred 1. 6. 1995 zaključili 
katerikoli srednješolski program, izbrani glede na splošni uspeh pri maturi oz. zaključnem izpitu (70% 
točk) in splošni uspeh v 3. in 4. letniku (30% točk); kandidati s poklicno maturo glede na splošni uspeh 
pri poklicni maturi (40% točk), uspeh pri maturitetnem predmetu (30% točk) in splošni uspeh v 3. in 4. 
letniku (30% točk). 

Trajanje študija 
štiri leta 

Število kreditnih točk (KT) 
240 KT (60 KT za letnik) 

Način študija 
redni 

Kraj izvajanja študija 
Koper

ˇ
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predmetnik
I. letnik (60 KT) 
SKUPNI TEMELJNI PREDMETI
• Angleški jezik
•  Metodologija in episte-

mologija raziskovanja z 
informatiko

• Šport

TEMELJNI PREDMETI 
VPISANEGA ŠTUDIJSKEGA 
PROGRAMA
• Uvod v jezikoslovje
•  Slovnica italijanskega 

jezika I – oblikoslovje in 
skladnja

• Italijanska književnost I
• Moderni italijanski jezik I

IZBIRNI PREDMETI 
•  4 izbirni predmeti iz  

Studiuma generale*

II. letnik (60 KT) 
TEMELJNI PREDMETI 
• Moderni italijanski jezik II
• Italijanska književnost II
•  Slovnica italijanskega 

jezika II – oblikoslovje in 
skladnja

•  Fonetika in fonologija 
italijanskega jezika

• Latinski jezik
• Angleški jezik

IZBIRNI PREDMETI 
•  3 izbirni predmeti 

izmed izbirnih predmetov 
vpisanega programa**

•  2 izbirna predmeta drugih 
strok in področij

III. letnik (60 KT) 
TEMELJNI PREDMETI 
•  Moderni italijanski jezik III
•  Italijanska književnost III 

– sodobna književnost in 
književnost ob meji

•  Slovnica italijanskega 
jezika III – semantika

•  Romansko jezikoslovje in 
zgodovina italijanskega 
jezika

• Ustno in pisno sporočanje
• Angleški jezik

IZBIRNI PREDMETI 
•  3 izbirni predmeti 

izmed izbirnih predmetov 
vpisanega programa**

•  2 izbirna predmeta drugih 
strok in področij

IV. letnik (60 KT) 
SKUPNI TEMELJNI PREDMET
•  Slovnica – Kontrastivna 

analiza
• Diplomski seminar
• Študijska praksa
• Diplomsko delo

TEMELJNI PREDMETI GLEDE 
NA IZBRANI MODUL
Modul Teoretsko jezikoslovje
•  Italijansko jezikoslovje – 

dialektologija
•  Romanska in italijanska 

filologija
•  Historična slovnica  

italijanskega jezika
•  Sociolingvistika
Modul Medkulturna  
komunikacija
• Sociolingvistika
•  Jeziki kot medkulturna 

izkušnja
•  Teorija in tehnike 

medkulturne komunikacije
•  Medkulturni vzorci 

sporazumevanja in 
jezikovni portfolijo I, II

 Modul Italijanščina v 
izobraževanju
•  Didaktika italijanskega 

jezika
•  Didaktika knijževnega 

pouka in kulture
•  Multimedijske in učne 

tehnologije pri poučevanju 
italijanščine

•  Sociolingvistika 
•  Teorija in tehnike 

medkulturne komunikacije

* Izbirne predmete lahko študent izbira znotraj izbirnih predmetov 1. letnika študijskega pro-
grama oziroma znotraj temeljnih predmetov 1. letnika drugih študijskih programov UP FHŠ.
** Izbirni predmeti vpisanega študijskega programa so predstavljeni v nadaljevanju.

Temeljni predmeti v vseh letnikih ter izbirni predmeti vpisanega študijskega programa 
potekajo v italijanskem jeziku.

V 3. letniku morajo študenti kot obveznost napisati tudi seminarsko delo in ga predstaviti.
V 4. letniku morajo študenti kot obveznost opraviti tudi diplomski seminar in študijsko 

prakso, v sklop obveznosti 4. letnika prav tako sodi izdelava diplomskega dela.

IZBIRNI PREDMETI VPISANEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 
Besediloslovje, Italijanska književnost in film, Psiholingvistika, Leksikografija in 

leksikologija italijanskega jezika, Filozofija jezika, Mladinska književnost, Računalništvo v 
jezikoslovju, Jezikoslovni vidiki prevajanja, Korpusna metoda v mikrojezikih, Strokovni jezik 
literarne kritike, Italijanska dramatika, Portugalščina, Španski jezik.
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dodiplomski studij
program Italijanistika dvopredmetni

Vrsta programa
univerzitetni študijski program (1. stopnja)

Strokovni naslov 
diplomirani italijanist (UN) in ... oz. diplomirana italijanistka (UN) in ...

Vpisni pogoji 
Pogoj za vpis v 1. letnik je opravljena matura ali poklicna matura in izpit iz maturitetnega predmeta 

ali pred 1. 6. 1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program. Kandidat s poklicno maturo mora 
opraviti maturitetni predmet Italijanski jezik kot tuji jezik ali Italijanski jezik kot jezik okolja na narodno 
mešanem območju; v kolikor je omenjena predmeta že opravil v okviru poklicne mature, pa opravi 
katerikoli drugi maturitetni predmet. 

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati z maturo in kandidati, ki so pred 1. 6. 1995 zaključili 
katerikoli srednješolski program, izbrani glede na splošni uspeh pri maturi oz. zaključnem izpitu (70% 
točk) in splošni uspeh v 3. in 4. letniku (30% točk); kandidati s poklicno maturo glede na splošni uspeh 
pri poklicni maturi (40% točk), uspeh pri maturitetnem predmetu (30% točk) in splošni uspeh v 3. in 4. 
letniku (30% točk). 

Trajanje študija 
tri leta 

Število kreditnih točk (KT) 
180 KT (60 KT za letnik) 

Način študija 
redni 

Kraj izvajanja študija 
Koper 

ˇ
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predmetnik
Temeljni predmeti (razen Angleškega jezika) ter izbirni predmeti stroke v vseh letnikih
potekajo v italijanskem jeziku.

I. letnik (60 KT) 
TEMELJNI PREDMETI
• Angleški jezik 
• Italijanska književnost 1       
• Uvod v jezikoslovje    
• Moderni italijanski jezik 1    
•  Slovnica italijanskega jezika 1- 

oblikoslovje in skladnja      
•  Fonetika in fonologija 

italijanskega jezika    
PREDMETI DRUGE STROKE OZ. 
PREDMETNE VEZAVE 

II. letnik (60 KT) 
TEMELJNI PREDMETI
• Italijanska književnost 2       
•  Slovnica italijanskega jezika 2, 

sintaksa      
• Moderni italijanski jezik 2    
• Latinski jezik 
• Ustno in pisno sporočanje      
** Izbirni predmet                   
PREDMETI DRUGE STROKE OZ. 
PREDMETNE VEZAVE                    

III. letnik (60 KT) 
TEMELJNI PREDMETI
• Italijanska književnost 3      
•  Romansko jezikoslovje in 

zgodovina italijanskega jezika 
• Moderni italijanski jezik 3    
•  Slovnica italijanskega jezika 3, 

kontrastivna analiza   
• Zaključno seminarsko delo                      
** Izbirni predmet                    
PREDMETI DRUGE STROKE OZ. 
PREDMETNE VEZAVE                   

*** v 3. letniku študent izdela dve zaključni seminarski deli v obsegu 6 KT, in sicer v okviru izbrane stroke ter z drugega 
strokovnega področja

Več o študijskem programu: www.fhs.upr.si 
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dodiplomski studij
program Medijski študiji 

Vrsta programa
univerzitetni študijski program (1. stopnja)

Strokovni naslov 
diplomant medijskih študijev (UN) oz. diplomantka medijskih študijev (UN) 

Vpisni pogoji 
Pogoj za vpis v 1. letnik je opravljena matura ali poklicna matura in izpit iz maturitetnega predmeta 

ali pred 1. 6. 1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program. Kandidat s poklicno maturo mora 
opraviti maturitetni predmet Sociologija; v kolikor je omenjeni predmet že opravil v okviru poklicne 
mature, pa opravi katerikoli drugi maturitetni predmet. 

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati z maturo in kandidati, ki so pred 1. 6. 1995 zaključili 
katerikoli srednješolski program, izbrani glede na splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu 
(70% točk) in splošni uspeh v 3. in 4. letniku (30% točk); kandidati s poklicno maturo pa glede na splošni 
uspeh pri poklicni maturi (40% točk), uspeh pri maturitetnem predmetu (30% točk) in splošni uspeh v 3. 
in 4. letniku (30% točk). 

Trajanje študija 
tri leta 

Število kreditnih točk (KT) 
180 KT (60 KT za letnik)

Način študija 
redni

Kraj izvajanja študija 
Koper

ˇ
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predmetnik
I. letnik (60 KT) 
SKUPNI TEMELJNI PREDMETI
• Angleški jezik
•  Epistemologija in metodologija 

raziskovanja medijev
TEMELJNI PREDMETI VPISANEGA
ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA
•  Medijska industrija
•  Osnove medijskih študijev in 

komunikoloških teorij
• Zgodovina medijev
• Slovenski pravopis
•   Uvod v socialno in politično 

psihologijo
IZBIRNI PREDMETI
•  3 izbirni predmeti iz Studiuma 

generale*

II. letnik (60 KT) 
TEMELJNI PREDMETI
• Angleški jezik
•  Epistemologija in metodologija 

raziskovanja medijev
• Trženje in tržno komuniciranje
• Digitalni mediji in družba
• Televizija
• Kultura in mediji
• Študijska praksa
IZBIRNI PREDMETI
•  3 do 4 izbirni predmeti vpisanega  

študijskega programa **
•  1 do 2 izbirna predmeta drugih 

strok in področij

III. letnik (60 KT) 
TEMELJNI PREDMETI
• Angleški jezik
• Glasba in mediji
• Komuniciranje in politika
• Politika in ekonomija medijev
• Medijsko pravo
• Mediji in manjšine
• Zaključno seminarsko delo
IZBIRNI PREDMETI
•  2 do 3 izbirni predmeti vpisanega 

študijskega programa **
•  1 do 2 izbirna predmeta drugih 

strok in področij

* Izbirne predmete lahko študent izbira znotraj izbirnih predmetov 1. letnika študijskega programa (izbirni predmeti stroke)
oziroma znotraj temeljnih predmetov 1. letnika drugih študijskih programov UP FHŠ.
** Izbirni predmeti vpisanega študijskega programa so predstavljeni v nadaljevanju.

V 2. letniku morajo študenti kot obveznost opraviti tudi obvezno študijsko prakso.
V 3. letniku morajo študenti kot obveznost opraviti tudi zaključno seminarsko delo.

IZBIRNI PREDMETI VPISANEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA
Oglaševalski praktikum, Mediji in nova družbena gibanja, Javnost, komuniciranje, konflikt, Psihološki vidiki komu-

niciranja, Teorija in praksa tiskanih medijev, Kultura potrošnje, Teksti, reprezentacije, občinstvo, Književnost in branje, 
Kreativno pisanje, Odnosi z javnostmi v neprofitnih organizacijah, Filozofija ekonomije, Filozofija literature, Filozofija jezika, 
Oglaševalski diskurz, Turistični diskurz, Komunikacijski pristop h književnosti, Italijanska književnost in film, Sodobna 
politična filozofija, Pragmatizem in politična etika, Filozofija novih tehnologij in medijev, Medijski spektakli, Glasba in 
mediji, Družbene dinamike v kibernetskem prostoru, Praktikum medijskega branja in pisanja, Družbena odgovornost medi-
jev, Propaganda in film, Medijska industrija, Arheološka dediščina Slovenije .

Več o študijskem programu: www.fhs.upr.si 
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dodiplomski studij
program Kulturni študiji dvopredmetni 

Vrsta programa
univerzitetni študijski program (1. stopnja), dvopredmetni

Strokovni naslov 
diplomirani kulturolog (UN) in ... oz. diplomirana kulturologinja (UN) in …

Vpisni pogoji 
Pogoj za vpis v 1. letnik je opravljena matura ali poklicna matura in izpit iz maturitetnega predmeta 

ali pred 1. 6. 1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program. Kandidat s poklicno maturo mora 
opraviti maturitetni predmet Filozofija ali Sociologija ali Umetnostna zgodovina; v kolikor pa je omenjeni 
predmet že opravil v okviru poklicne mature, pa opravi katerikoli drugi maturitetni predmet. 

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati z maturo in kandidati, ki so pred 1. 6. 1995 zaključili 
katerikoli srednješolski program, izbrani glede na splošni uspeh pri maturi oz. zaključnem izpitu (70% 
točk) in splošni uspeh v 3. in 4. letniku (30% točk); kandidati s poklicno maturo pa glede na splošni 
uspeh pri poklicni maturi (40% točk), uspeh pri maturitetnem predmetu (30% točk) in splošni uspeh v 3. 
in 4. letniku (30% točk).

Trajanje študija 
tri leta 

Število kreditnih točk (KT) 
180 KT (60 KT za letnik) 

Način študija 
redni 

Kraj izvajanja študija 
Koper

ˇ

40



predmetnik

I. letnik (60 KT) 
TEMELJNI PREDMETI 
•  Filozofski temelji humanističnih 

ved 
• Uvod v kulturne študije 
• Medijski praktikum 
• Uvod v družbeno teorijo 
•  Metodologija in epistemologija 

družboslovnega raziskovanja 
PREDMETI DRUGE STROKE OZ. 
PREDMETNE VEZAVE 

II. letnik (60 KT) 
TEMELJNI PREDMETI 
• Kritična teorija družbe 
• Zgodovina kulturnih formacij  
• Semiotika kulture  
• Medijska kultura 
Izbirni predmeti (2 predmeta) 
PREDMETI DRUGE STROKE OZ. 
PREDMETNE VEZAVE 

III. letnik (60 KT) 
TEMELJNI PREDMETI 
• Psihoanaliza in kultura  
• Sociologija vsakdanjega življenja  
• Študiji spolov  
• Človek in igra: Uprizarjanje kulture  
• Izbirni predmet ***
PREDMETI DRUGE STROKE OZ. 
PREDMETNE VEZAVE 

*** v 3. letniku študent izdela dve zaključni seminarski deli v obsegu 6 KT, in sicer v okviru izbrane stroke ter z drugega 
strokovnega področja

Več o študijskem programu: www.fhs.upr.si 
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dodiplomski studij
program Antropologija dvopredmetni 

Vrsta programa
univerzitetni študijski program (1. stopnja), dvopredmetni

Strokovni naslov 
diplomirani antropolog (UN) in ... oz. diplomirana antropologinja (UN) in … 

Vpisni pogoji 
Pogoj za vpis v 1. letnik je opravljena matura ali poklicna matura in izpit iz maturitetnega predmeta 

ali pred 1. 6. 1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program. Kandidat s poklicno maturo mora 
opraviti maturitetni predmet Filozofija ali Sociologija ali Umetnostna zgodovina; v kolikor pa je omenjeni 
predmet že opravil v okviru poklicne mature, pa opravi katerikoli drugi maturitetni predmet. 

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati z maturo in kandidati, ki so pred 1. 6. 1995 zaključili 
katerikoli srednješolski program, izbrani glede na splošni uspeh pri maturi oz. zaključnem izpitu (70% 
točk) in splošni uspeh v 3. in 4. letniku (30% točk); kandidati s poklicno maturo pa glede na splošni 
uspeh pri poklicni maturi (40% točk), uspeh pri maturitetnem predmetu (30% točk) in splošni uspeh v 3. 
in 4. letniku (30% točk).

Trajanje študija 
tri leta 

Število kreditnih točk (KT) 
180 KT (60 KT za letnik) 

Način študija 
redni 

Kraj izvajanja študija 
Koper

ˇ
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predmetnik

I. letnik (60 KT) 
TEMELJNI PREDMETI 
•  Uvod v socialno in kulturno 

antropologijo
• Antropologija sorodstva
• Antropologija Sredozemlja
• Uvod v medkulturno mišljenje
• Izbrana poglavja iz etnologije
PREDMETI DRUGE STROKE OZ. 
PREDMETNE VEZAVE  

II. letnik (60 KT) 
TEMELJNI PREDMETI 
• Praktikum raziskovalnih terenov 
• Regionalne etnografije: Evropa  
• Medicinska antropologija  
• Identitete in migracije 
Izbirni predmeti (2 predmeta) 
PREDMETI DRUGE STROKE OZ. 
PREDMETNE VEZAVE 

III. letnik (60 KT) 
TEMELJNI PREDMETI 
• Postkolonializem in indigenizem  
• Čas in prostor v starih civilizacijah  
• Regionalne etnografije: Amerika  
• Antropologija azijskih religij  
• Izbirni predmet ***
PREDMETI DRUGE STROKE OZ. 
PREDMETNE VEZAVE

*** v 3. letniku študent izdela dve zaključni seminarski deli v obsegu 6 KT, in sicer v okviru izbrane stroke ter z drugega 
strokovnega področja

Več o študijskem programu: www.fhs.upr.si 
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dodiplomski studij
program Medkulturno jezikovno 
posredovanje

Vrsta programa
univerzitetni študijski program (1. stopnja)

Strokovni naslov 
diplomirani mediator jezikov in kultur (UN) oz. diplomirana mediatorka jezikov in kultur (UN)

Vpisni pogoji 
Pogoj za vpis v 1. letnik letnik je opravljena matura ali poklicna matura in izpit iz maturitetnega 

predmeta ali pred 1. 6. 1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program. Kandidat s poklicno 
maturo mora opraviti maturitetni predmet Angleški jezik; v kolikor je omenjeni predmet že opravil 
v okviru poklicne mature, pa opravi maturitetni predmet z družboslovnega področja (Sociologija ali 
Geografija) ali humanističnega področja (Slovenski jezik, Madžarski jezik, Italijanski jezik kot drugi jezik 
na narodno mešanem območju ali Tuj jezik – Nemški, Francoski ali Italijanski jezik).

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati z maturo in kandidati, ki so pred 1. 6. 1995 zaključili 
katerikoli srednješolski program, izbrani glede na splošni uspeh pri maturi oz. zaključnem izpitu (70% 
točk) in splošni uspeh v 3. in 4. letniku (30% točk), kandidati s poklicno maturo pa glede na splošni 
uspeh pri poklicni maturi (40 % točk), uspeh pri maturitetnem predmetu (30% točk) in splošni uspeh v 3. 
in 4. letniku (30 % točk).

Trajanje študija 
tri leta 

Število kreditnih točk (KT) 
180 KT (60 KT za letnik) 

Način študija 
redni 

Kraj izvajanja študija 
Koper

ˇ
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predmetnik

I. letnik (60 KT) 
SKUPNI TEMELJNI PREDMETI
• Moderni angleški jezik (B2 - C1) - 1
• Moderni angleški jezik (B2 - C1) - 2
•  Moderni angleški jezik v medkul-

turnem položaju (B2 - C1)
• Pomenoslovje in skladnja 
• Osrednji vidiki prevajanja I

TEMELJNI PREDMETI GLEDE NA 
IZBRANO SMER
Smer Angleščina - francoščina
• Moderni francoski jezik (A1 - A2) - 1  
• Moderni francoski jezik (A1 - A2) - 2
•  Moderni francoski jezik v medkul-

turnem položaju (A1 - A2)  

Smer Angleščina -  italijanščina
• Moderni Italijanski jezik (B2 - C1) - 1
• Moderni italijanski jezik (B2 - C1) - 2
•  Moderni italijanski jezik v medkul-

turnem položaju (B2 - C1)

IZBIRNI PREDMETI 
•  4 izbirni predmeti *

II. letnik (60 KT) 
SKUPNI TEMELJNI PREDMETI 
•  Angleščina kot strokovni jezik  

(B2 – C1)  
•  Angleščina kot strokovni jezik v 

medkulturnem položaju
• Osrednji vidiki prevajanja II
• Izrazna sredstva v besedilu

TEMELJNI PREDMETI GLEDE NA 
IZBRANO SMER
Smer Angleščina - francoščina
•  Francoščina kot strokovni jezik  

(A1 – A2)
•  Francoščina kot strokovni jezik v 

medkulturnem položaju

Smer Angleščina - italijanščina
•  Italijanščina kot strokovni jezik  

(B2 – C1)
•  Italijanščina kot strokovni jezik v 

medkulturnem položaju

IZBIRNI PREDMETI
• 5 izbirnih predmetov **

III. letnik (60 KT) 
SKUPNA TEMELJNA PREDMETA
•  Angleščina kot medkulturno 

jezikovno posredovanje
• Sociolingvistika in pragmatika

TEMELJNI PREDMETI GLEDE NA 
IZBRANO SMER
Smer Angleščina - francoščina
•  Francoščina, medkulturno  

jezikovno posredovanje
Smer Angleščina - italijanščina
•  Italijanščina, medkulturno  

jezikovno posredovanje

IZBIRNI PREDMETI
•  3 izbirni predmeti vpisane  

smeri ***
•  1 izbirni predmet drugih strok in 

področij

Študijska praksa
Diplomsko delo / projekt

* 2 izbirna predmeta lahko študent izbira znotraj nabora tujih jezikov ravni A1, 2 izbirna predmeta pa izbere znotraj izbirnih modulov (modula 
Družbene politike EU ali modula Kulturne politike).  
** 2 izbirna predmeta lahko študent izbira znotraj nabora tujih jezikov ravni A2, 3 izbirne predmete pa izbere znotraj izbirnih modulov (modula 
Družbene politike EU ali modula Kulturne politike). 
*** Glede na izbrano smer študent nadaljuje svojo usmeritev v okviru predmetov Moduli medkulturne komunikacije – uvod v predmet, Moduli 
medkulturne komunikacije (slov/ang/it) ali (slov/ang/fr) in Jezikoslovni vidiki prevajanja, ki se ločeno izvajajo glede na izbrani jezik.
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MODUL DRUŽBENE POLITIKE EU 
IZBIRNI PREDMETI 
• Regionalna geografija sveta 
• Nova Evropa
• Gospodarska zgodovina
• Komuniciranje in politika
• Kultura potrošnje
• Religija in družba
•  Človekove pravice in pravice 

zasebnosti
•  Transnacionalna javnost in nova 

družbena gibanja
•  Jeziki kot kulturna kohezija in 

človeški kapital
•  CCBC - Medkulturno poslovno 

sporazumevanje v angleščini
•  Izbrana poglavja sodobne 

Frankofonske književnosti
• Poslovna kitajščina A1-A2

MODUL KULTURNE POLITIKE
IZBIRNI PREDMETI
• Kultura in družba
•  Človekove pravice in pravice 

zasebnosti
• Nova Evropa
•  Oblikovanje kulturnih krogov 

sredozemskega prostora
•  Arhivistika, muzeologija, 

konservatorstvo
• Književnost v medkulturnem položaju
• Psihološki vidiki komuniciranja
• Spol in jezik v medkulturni družbi
•  Odnosi z javnostmi v nepridobitnih 

organizacijah
•  Jeziki kot kulturna kohezija in 

človeški kapital
•  CCBC - Medkulturno poslovno 

sporazumevanje v angleščini
•  Izbrana poglavja sodobne 

Frankofonske književnosti
• Poslovna kitajščina A1-A2

Več o študijskem programu: www.fhs.upr.si 

V 3. letniku morajo študenti kot obveznost opraviti tudi obvezno študijsko prakso ter diplomsko delo v obliki projekta. 
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management
Fakulteta za management
Facoltà  di Management
Faculty of Management

www.fm.upr.si
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Facoltà  di Management
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poslovna fakulteta 
z mednarodno usmeritvijo

management
Fakulteta za management
www.fm.upr.si

Fakulteta za management z več kot 15-letno tradicijo izobražuje in raziskuje 
na področjih družboslovnih in poslovno-upravnih ved s poudarkom na 
managementu, ki interdisciplinarno povezuje ekonomske, poslovne, pravne, 

organizacijske in vedenjske vede. Izvajamo študijske programe na vseh stopnjah, seminarje, 
tečaje in konference. V okviru vseživljenjskega učenja omogočamo opravljanje posameznih 
predmetov ali delov akreditiranih študijskih programov.

Izobraževalno delo poteka v obliki predavanj, seminarjev in vaj, ki jih dopolnjujemo s študijem 
v e-obliki (prek interneta). Študentom prek tutorskega sistema in kariernega centra svetujemo 
in jih usmerjamo pri študijskem in poklicnem razvoju. Spodbujamo jih k raziskovalnemu delu 
prek izobraževalnih aktivnosti in strokovne konference FREM (Festival raziskovanja ekonomije 
in managementa), organiziramo mednarodno znanstveno konferenco MIC (Management 
International Conference) in v sklopu združenja Alumni FM gostimo ugledne strokovnjake iz prakse 
in pripravljamo razne družabne dogodke.

Fakulteta ima lastno znanstveno založbo, katere dejavnost je usmerjena predvsem v izdajanje 
znanstvenih monografij, zbornikov znanstvenih konferenc in znanstvenih revij ter učbenikov in 
druge študijske literature. Knjižnica je bogato založena z domačo in tujo literaturo.

Študijske obveznosti izvajamo tudi v angleškem jeziku, organiziramo mednarodno poletno šolo 
International Summer School za tuje in domače študente. V okviru mednarodnih programov letno 
izobražujemo več kot sto tujih študentov. Vsakemu našemu študentu pa omogočamo, da del študija 
opravi na 100 partnerskih inštitucijah  v 25 državah.
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studijski programi 2013/14ˇ

studenti 2012/13
• dodiplomski študij: 1.019 študentov 
• podiplomski študij: 710 študentov

ˇ

Že 15 let tradicije in odličnosti. Izberite modro! 
Pridružite se nam v študijskem letu 2013/2014.

Študijski programi so namenjeni vsem, ki se želijo usposobiti na širšem področju 
managementa. Študij daje študentom možnost, da se usposobijo za strokovno 
in vodstveno delo v različnih organizacijah. Omogoča jim doseganje kritičnosti 
in odgovornosti, iniciativnosti in strokovnosti pri odločanju, izvajanju in 

vodenju zahtevnejšega dela, ki prispeva k uspešnosti in razvoju organizacije in družbe kot celote.
Fakulteta ponuja aktualne študijske programe, ki vsebinsko sledijo tudi potrebam in zahtevam 

trga. Študijske programe dopolnjujemo in aktualiziramo tako, da jim dodajamo nove vsebine in 
izbirne predmete. Za učinkovit, pester in razgiban študij ter čim večjo prilagodljivost individualnim 
potrebam študentov fakulteta ponuja: različne oblike poučevanja in učenja, izvedbo letnika v 
kvartalih, številne izbirne predmete, mednarodne izmenjave, možnost študija v Kopru, Celju in Škofji 
Loki, projektno delo, predavanja strokovnjakov iz gospodarstva, možnost opravljanja nekaterih 
predmetov v angleščini na naši fakulteti in še mnogo več.

Po raziskavah sodeč večina naših diplomantov najde zaposlitev najpozneje v šestih mesecih po 
koncu študija, mnogi se odločijo za samostojno kariero. Študij managementa je prvi korak na 
začetku vaše uspešne kariere!

ŠTUDIJSKI PROGRAMI 1., 2. IN 3. STOPNJE
•  Visokošolski strokovni in univerzitetni študijski program Management 
•   Magistrski študijski programi: Management, Ekonomija in finance, Pravo za management, 

Upravljanje trajnostnega razvoja (skupni program z UP FHŠ in UP FVZ)
•   Doktorski študijski program: Management

Študijske programe izvajamo na sedežu fakultete v Kopru ter v študijskih središčih v Celju in Škofji 
Loki.
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dodiplomski studij
program Management 

Vrsta programa
visokošolski strokovni študijski program (1. stopnja)

Strokovni naslov 
diplomirani ekonomist (VS) oz. diplomirana ekonomistka (VS)

Vpisni pogoji 
Pogoj za vpis v 1. letnik je opravljena matura, poklicna matura ali zaključni izpit oziroma pred 1. 6. 

1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program. Mogoč je tudi vpis v 2. oz. 3. letnik po merilih 
za prehode. Pogoji za vpis po merilih za prehode so objavljeni na spletnih straneh UP FM. 

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati za vpis v 1. letnik izbrani glede na splošni uspeh pri maturi, 
poklicni maturi oz. zaključnem izpitu (60 %) ter splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole (40 %). 

Trajanje študija 
tri leta 

Število kreditnih točk (KT) 
180 KT (60 KT za letnik)

Način študija 
redni 

Kraj izvajanja študija 
Koper, Celje in Škofja Loka

ˇ
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predmetnik

I. letnik (60 KT) 
• Uvod v management
• Uvod v pravo
• Komuniciranje v poslovnem okolju
• Matematika za management
• Poslovna informatika
•  PU: Delavnice veščin (Uvod v študij 

in pisanje seminarskih nalog)
• Uvod v ekonomijo
• Osnove računovodstva
• Osnove marketinga
• Statistika za management
• Poslovna angleščina 1

II. letnik (60 KT) 
• Osnove poslovnih financ
• Strukturiranje organizacije
• Pravo družb in delovno pravo
• Podjetniško delovanje
• Poslovna angleščina 2
• Izbirni predmet
• Izbirni predmet
• Izbirni predmet
•  PU: Delavnice veščin (Poslovni 

bonton, Pisne veščine za poslovni 
svet, Javni nastop in retorika)

•  PU: Strokovna praksa v organizaciji

III. letnik (60 KT) 
• Etika in kultura v poslovnem svetu
• Ekonomika podjetja
• Izbirni predmet
• Izbirni predmet
• Izbirni predmet
• Izbirni predmet
• Izbirni predmet
• Izbirni predmet
•  PU: Delavnice veščin (Priprava 

diplomskega dela, Informacijske 
veščine 1 in 2)

• Zaključna projektna naloga

Praktično usposabljanje je študijska obveznost, namenjena osvežitvi osnovnih veščin za študij na fakulteti in za uspešno 
vključitev v poslovno okolje. 
Strokovna praksa je obvezna sestavina študijskega programa. Cilji strokovne prakse je dopolnitev teoretičnega znanja, ki ga 
študent osvoji v študijskem procesu, s praktičnim. Gre za soočanje študentov z dogajanjem v podjetjih in drugih organizacijah 
ter preverjanje teoretičnih znanj pri reševanju praktičnih izzivov.   

IZBIRNI PREDMETI
Izbirni predmeti omogočajo, da si študenti izberejo vsebine, ki ustrezajo njihovemu zanimanju, in si tako del študija 

lahko oblikujejo po lastni želji.

ZNANJA IN ZAPOSLOVANJE DIPLOMANTOV
Diploma Fakultete za management ti omogoča visoko stopnjo zaposljivosti, saj imaš izjemno  veliko različnih možnosti 

za oblikovanje svoje kariere. Lahko se zaposliš v trgovskem podjetju, na banki, v državni upravi, v podjetju za finančno in 
poslovno svetovanje, v zavarovalnici, v borznoposredniški družbi, v oglaševalski agenciji, v neprofitni organizaciji … ali 
najdeš izziv v lastni podjetniški karieri. Svojo kariero lahko oblikuješ kot komercialist, analitik, vodja oddelka, bančnik, 
strokovni sodelavec v javni upravi, prokurist, tržnik, računovodja, zavarovalni posrednik, vodja projektov, poslovni sekretar, 
vodja trgovine, davčni svetovalec, revizor, direktor poslovne enote ali podjetja … 

Vedno pa so odprta vrata za nadaljevanje študija na podiplomskih študijskih programih na področjih, kjer želiš dobiti bolj 
specializirana znanja.

Več o študijskem programu: www.fm.upr.si 

53



dodiplomski studij
program Management 

Vrsta programa
univerzitetni študijski program (1. stopnja)

Strokovni naslov 
diplomirani ekonomist (UN) oz. diplomirana ekonomistka (UN)

Vpisni pogoji 
Pogoj za vpis v 1. letnik je opravljena matura ali poklicna matura in izpit iz enega od maturitetnih 

predmetov (izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidati že opravil pri poklicni maturi) ali pred 
1. 6. 1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program. Možen je tudi vpis neposredno v 2. oz.  
3. letnik po merilih za prehode. Pogoji za vpis po merilih za prehode so objavljeni na spletnih straneh  
UP FM. 

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati za vpis v 1. letnik izbrani glede na splošni uspeh pri maturi 
(60 %) oz. pri poklicni maturi (40 %) in maturitetnem predmetu (20 %) ter splošni uspeh v 3. in 4. letniku 
srednje šole (40 %). 

Trajanje študija 
tri leta 

Število kreditnih točk (KT) 
180 KT (60 KT za letnik)

Način študija 
redni 

Kraj izvajanja študija 
Koper

ˇ
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predmetnik

I. letnik (60 KT) 
• Management
• Uvod v teorijo prava
• Temelji podjetništva
• Matematika za management
• Poslovna informatika
•  PU: Delavnice veščin (Uvod v študij 

in pisanje seminarskih nalog)
• Uvod v ekonomsko teorijo
• Računovodstvo
• Uvod v marketing
• Statistika za management
• Poslovna angleščina 1

II. letnik (60 KT) 
• Poslovne finance
• Urejenost organizacije
• Korporativno in delovno pravo
• Etika in kultura v poslovnem svetu
• Poslovna angleščina 2
• Izbirni predmet
• Izbirni predmet
• Izbirni predmet
• Osnove raziskovalne metodologije
• Strateški management
•  PU: Delavnice veščin (Poslovni 

bonton, Pisne veščine za poslovni 
svet, Javni nastop in retorika)

III. letnik (60 KT) 
• Ekonomika podjetja
• Kadrovski management
• Izbirni predmet
• Izbirni predmet
• Izbirni predmet
• Izbirni predmet
• Izbirni predmet
• Izbirni predmet
•  PU: Delavnice veščin (Priprava 

diplomskega dela, Informacijske 
veščine 1 in 2)

• Diplomska naloga

Praktično usposabljanje je študijska obveznost, namenjena osvežitvi osnovnih veščin za študij na fakulteti in za uspešno 
vključitev v poslovno okolje.

IZBIRNI PREDMETI
Izbirni predmeti omogočajo, da si študenti izberejo vsebine, ki ustrezajo njihovemu zanimanju, in si tako del študija 

lahko oblikujejo po lastni želji.

ZNANJA IN ZAPOSLOVANJE DIPLOMANTOV
Diploma Fakultete za management ti omogoča visoko stopnjo zaposljivosti, saj imaš izjemno  veliko različnih možnosti 

za oblikovanje svoje kariere. Lahko se zaposliš v trgovskem podjetju, na banki, v državni upravi, v podjetju za finančno in 
poslovno svetovanje, v zavarovalnici, v borznoposredniški družbi, v oglaševalski agenciji, v neprofitni organizaciji … ali 
najdeš izziv v lastni podjetniški karieri. Svojo kariero lahko oblikuješ kot komercialist, analitik, vodja oddelka, bančnik, 
strokovni sodelavec v javni upravi, prokurist, tržnik, računovodja, zavarovalni posrednik, vodja projektov, poslovni sekretar, 
vodja trgovine, davčni svetovalec, revizor, direktor poslovne enote ali podjetja … 

Vedno pa so odprta vrata za nadaljevanje študija na podiplomskih študijskih programih na področjih, kjer želiš dobiti bolj 
specializirana znanja.

Več o študijskem programu: www.fm.upr.si 

55



interdisciplinarno 

naravoslovje
Fakulteta za matematiko, naravoslovje  
in informacijske tehnologije
Facoltà  di Scienze Matematiche,  
Naturali e Tecnologie Informatiche
Faculty of Mathematics, Natural Sciences  
and Information Technologies

www.famnit.upr.si 
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interdisciplinarno 

naravoslovje



interdisciplinaren studij =  
fleksibilno znanje

interdisciplinarno

naravoslovje
Fakulteta za matematiko, naravoslovje 
in informacijske tehnologije
www.famnit.upr.si

Življenje, ki ga danes zaznamujejo hitre spremembe in presežki podatkov, zahteva
fleksibilno znanje. Univerzitetni prostor mora zato oblikovati interdisciplinarno 

izobražene študente in diplomante, ki bodo sposobni suvereno uporabljati miselna aparata vsaj dveh 
različnih znanstvenih disciplin. Fakulteta, ki združuje in prepleta matematiko, naravoslovje, psi-
hologijo, računalništvo in informacijske tehnologije, ima interdisciplinarnost zapisano že v svojem 
rojstnem listu. Študenti lahko predmetne vsebine izbirajo znotraj izbranega študijskega programa ter 
med predmeti drugih strok oziroma študijskih programov.

Mlad pedagoški kolektiv uporablja inventivne in sodobne metode poučevanja, ki so podprte z 
informacijsko tehnologijo. V pedagoški proces vključujemo tuje učitelje, s čimer se fakulteta uspešno 
umešča v skupni evropski izobraževalni in raziskovalni prostor.

Fakulteta je posebej usmerjena v povezovanje izobraževanja in raziskovanja in študente že med 
študijem vključuje v raziskovalne dejavnosti na fakulteti in na Inštitutu Andrej Marušič (UP IAM). V 
okviru fakultete in inštituta deluje tudi Visokošolska knjižnica za tehniko, medicino in naravoslovje 
(TeMeNa), kjer sta na voljo tudi študijsko gradivo in študijska literatura. 

fleksibilno znanje =  
siroka paleta zaposlitev 

Diplomante študijskih programov na UP FAMNIT je mogoče srečati skorajda 
povsod: v ekonomiji, pri vodenju in upravljanju proizvodnje in podjetij, varovanju 

ˇ

ˇ
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studijski programi 2013/14
• Univerzitetni študijski programi 1. stopnje: Matematika, Računalništvo in 
informatika, Biodiverziteta, Sredozemsko kmetijstvo, Bioinformatika, Matematika v 
ekonomiji in financah, Biopsihologija, Aplikativna kineziologija*.
• Magistrski študijski programi 2. stopnje: Matematične znanosti, Računalništvo
in informatika,  Aplikativna kineziologija*, Matematika s finančnim inženiringom 

in Varstvo narave; drugi akreditirani študijski programi, ki se v 2013/14 ne izvajajo: Morska biologija – 
skupni program z Univerzo v Trstu, Nacionalnim inštitutom za biologijo Ljubljana – Morsko biološko postajo 
Piran in Nacionalnim inštitutom za oceanografijo in eksperimentalno geofiziko iz Trsta, Sredozemsko 
kmetijstvo.
• Doktorski študijski programi 3. stopnje: Matematične znanosti, Računalništvo in informatika, 
Aplikativna kineziologija*.

Študijske programe izvajamo na sedežu šole v Kopru.

* Fakulteta za ergonomske in kineziološke študije (UP FENIKS) je v postopku ustanavljanja. Do njene ustanovitve se izvaja 
študijski program Aplikativna kineziologija pod okriljem UP Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije 
(UP FAMNIT).

Znanje v nas in mi z njim.

podatkov, analizi podatkov, statistiki, zavarovalništvu in bančništvu, sociologiji, zdravstvu, šolstvu, 
medicini in celo politiki. Tudi Evropa se močno zaveda pomena matematike, naravoslovja in računal-
ništva za razvoj sodobne družbe, zato priporoča vsaj 10-odstotni delež diplomantov iz teh disciplin. 
Trenutne številke so v Sloveniji s 4 odstotki krepko pod to mejo. 

ˇ

studenti
2012/13

• dodiplomski študij: 589 študentov 
• podiplomski študij: 111 študentov

ˇ
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ˇdodiplomski studij
program Matematika 

Vrsta programa
univerzitetni študijski program (1. stopnja)

Strokovni naslov 
diplomirani matematik (UN) oz. diplomirana matematičarka (UN)

Vpisni pogoji 
Pogoj za vpis v 1. letnik je opravljena matura ali poklicna matura in dodatni maturitetni predmet ali 

pred 1. 6. 1995 uspešno zaključen katerikoli štiriletni srednješolski program. Kandidati s poklicno maturo 
morajo opraviti izpit iz maturitetnega predmeta Matematika oziroma, v kolikor so ta predmet že opravili v 
okviru poklicne mature, katerikoli drug maturitetni predmet (dodatni predmet ne sme biti predmet, ki ga 
je kandidat že opravil pri poklicni maturi). Možen je tudi vpis neposredno v 2. oz. 3. letnik po merilih za 
prehode. Pogoji za vpis po merilih za prehode so objavljeni na spletnih straneh UP FAMNIT. 

V primeru omejitve vpisa se bodo pri izbiri kandidatov upoštevala naslednja merila: 
- kandidati z maturo oz. zaključenim štiriletnim srednješolskim programom (pred 1.6.1995) bodo 

izbrani glede na splošni uspeh pri maturi oz. zaključnem izpitu (60% točk), splošni uspeh v 3. in 4. letniku 
(20% točk) in uspeh pri matematiki v 3. in 4. letniku (20% točk); 

- kandidati s poklicno maturo in dodatnim maturitetnim predmetom bodo izbrani glede na splošni 
uspeh pri poklicni maturi (30% točk), splošni uspeh v 3. in 4. letniku (30% točk), uspeh pri maturitetnem 
predmetu (20% točk) in uspeh pri matematiki v 3. in 4. letniku (20% točk). 

Trajanje študija 
tri leta 

Število kreditnih točk (KT) 
180 KT (60 KT za letnik)

Način študija 
redni

Kraj izvajanja študija 
Koper 
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predmetnik

I. letnik (60 KT) 
• Algebra I – Matrični račun
• Algebra II – Linearna algebra
• Analiza I – Temelji analize
• Analiza II – Infinitezimalni račun
•  Diskretna matematika II –  

Kombinatorika
• Matematični praktikum I
• Računalniški praktikum
• Računalništvo I
•  Diskretna matematika I –  

Teorija množic
•  Matematične vsebine v angleškem 

jeziku I

II. letnik (60 KT) 
• Algebra III – Abstraktna algebra
•  Analiza III – Funkcije več 

spremenljivk
• Fizika
• Osnove numeričnega računanja
• Računalništvo II
• Verjetnost
•  Matematične vsebine v angleškem 

jeziku II
• 2 notranje izbirna predmeta
• 1 zunanji izbirni predmet

III. letnik (60 KT) 
• Matematično modeliranje
•  Seminar – zaključna projektna 

naloga 
• 7 notranje izbirnih predmetov
• 1 zunanji izbirni predmet

Notranje izbirni predmeti: Fakulteta nudi široko paleto izbirnih predmetov s področij računalništva in informatike 
ter matematike. Zunanje izbirne predmete študent izbira na katerikoli slovenski ali tuji univerzi z uvedenim kreditnim 
sistemom ECTS. 

ZNANJA IN ZAPOSLOVANJE DIPLOMANTOV
Možnosti za zaposlitev je veliko. Študij bo omogočil pridobitev ustreznih znanj za delo in napredovanje ter možnosti 

za zaposlitev na pedagoškem in raziskovalnem področju, na primer: računalništvo in informatika (računalniška in ostala 
podjetja ter ustanove), statistika (npr. na uradu za statistiko, zavarovalnicah, bankah), finančna matematika (zavarovalnice, 
banke, borza, borzno posredniške hiše), teorija iger na srečo (npr. na loteriji, športni loteriji), izobraževanje. 

Študijski program bo lokalnemu gospodarstvu dal kakovostno izobražene kadre za potrebe v transportu (Luka, Intereuropa), 
bančništvu, zavarovalništvu, igralništvu in računalniških podjetjih, Sloveniji pa manjkajoče strokovnjake za sodobno ekonomijo, ki 
bodo podkovani v matematičnem modeliranju.

Diplomanti lahko izberejo poklicno kariero, ki v osnovi ni vezana na matematiko, saj so smisel za logično mišljenje, preu-
darnost, presojanje postopkov in rezultatov ter analitični pristop k reševanju problemov, ki jih pridobi vsak diplomant tega 
programa, tudi lastnosti, ki naj bi jih imeli vodilni delavci na mnogih področjih.

Več o študijskem programu: www.famnit.upr.si 

61



ˇdodiplomski studij
program Računalništvo in informatika 

Vrsta programa
univerzitetni študijski program (1. stopnja)

Strokovni naslov 
diplomirani inženir računalništva in informatike (UN) oz. diplomirana inženirka računalništva in 
informatike (UN)

Vpisni pogoji 
Pogoj za vpis v 1. letnik je opravljena matura ali poklicna matura in dodatni maturitetni predmet ali pred 

1. 6. 1995 uspešno zaključen katerikoli štiriletni srednješolski program. Kandidati s poklicno maturo morajo 
opraviti izpit iz maturitetnega predmeta Matematika ali Računalništvo oziroma, v kolikor so ta predmeta 
že opravil v okviru poklicne mature, katerikoli drugi maturitetni predmet (dodatni predmet ne sme biti 
predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi). Možen je tudi vpis neposredno v 2. oz. 3. letnik 
po merilih za prehode. Pogoji za vpis po merilih za prehode so objavljeni na spletnih straneh UP FAMNIT. 

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati za vpis v 1. letnik z maturo in kandidati, ki so pred 1. 6. 
1995 zaključili srednješolski program, izbrani glede na splošni uspeh pri maturi oz. zaključnem izpitu (60 
% točk) in splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole (40 % točk), kandidati s poklicno maturo pa glede 
na splošni uspeh pri poklicni maturi (40 % točk), splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole (40 % točk) 
in uspeh pri maturitetnem predmetu (20 % točk). 

Trajanje študija 
tri leta 

Število kreditnih točk (KT) 
180 KT (60 KT za letnik)

Način študija 
redni

Kraj izvajanja študija 
Koper 
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predmetnik

I. letnik (60 KT) 
• Matematika I – Analiza I
• Matematika II – Algebra I
• TOR I – Diskretne strukture
• TOR II – Teorija informacij
• Programiranje I
• Programiranje II
• Sistemi I – Strojna oprema
• Sistemi II – Operacijski sistemi
• Računalniški praktikum
• Notranje izbirni predmet 1

II. letnik (60 KT) 
• Matematika III – Algebra II
•  Matematika IV – Kombinatorika s 

teorijo grafov
• Podatkovne strukture in algoritmi
•  Programiranje III – Vzporedno 

programiranje
• Sistemi III – Informacijski sistemi
• Osnove podatkovnih baz
• Računalniška omrežja
• 1 notranje izbirni predmet
•  2 zunanje izbirna predmeta (od 

tega en predmet Angleški jezik)

III. letnik (60 KT) 
•  TOR III – Formalni jeziki in 

izračunljivost
• Programsko inženirstvo
•  Menedžment informacijskih 

tehnologij
• 3 notranje izbirni predmeti
• 3 zunanje izbirni predmeti
•  Seminar – zaključna projektna 

naloga 

VEŠČINSKI MODULI 
Študenti lahko v okviru izbirnosti opravljajo t.i. veščinske module, ki prispevajo k povečanju uporabnosti znanj in veščin 

študentov, študentom pa omogočajo, da z usvojenimi znanji pristopijo k določenim izpitom za pridobitev certifikatov.  

Notranje izbirni predmeti: Fakulteta nudi široko paleto izbirnih predmetov s področij računalništva in informatike ter matematike. 
Zunanje izbirne predmete študent izbira na katerikoli slovenski ali tuji univerzi z uvedenim kreditnim sistemom ECTS. 

ZNANJA IN ZAPOSLOVANJE DIPLOMANTOV
Možnosti za zaposlitev je veliko. Računalništvo je ena najhitreje rastočih vej gospodarstva. Večina računalniških podjetij 

ter informacijski sektorji vseh večjih podjetij v regiji se že vrsto let ubadajo s primanj kljajem kakovostnega računalniškega in 
informacijskega kadra. Študij bo omogočil pridobitev ustreznih znanj za delo in napredovanje ter možnosti za zaposlitev na pedagoškem 
in raziskovalnem področju, na primer: sistemska administracija (računalniška in ostala podjetja ter ustanove), programiranje 
(računalniška podjetja), snovanje informacijskih sistemov, izobraževanje. Poleg osnovnih znanj računalništva in informatike ter 
osnovnih matematičnih znanj, se študent spozna s široko paleto predmetov in splošnih znanj, ki mu omogočijo vpogled na druga 
študijska področja in s tem več možnosti za zaposlovanje. 

Več o študijskem programu: www.famnit.upr.si 
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dodiplomski studij
program Biodiverziteta 

Vrsta programa
univerzitetni študijski program (1. stopnja)

Strokovni naslov 
diplomirani varstveni biolog (UN) oz. diplomirana varstvena biologinja (UN)

Vpisni pogoji 
Pogoj za vpis v 1. letnik je opravljena matura ali poklicna matura ter izpit iz enega od maturitetnih 

predmetov (izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi) ali pred 
1. 6. 1995 uspešno zaključen katerikoli štiriletni srednješolski program. Možen je tudi vpis neposredno 
v 2. oz. 3. letnik po merilih za prehode. Pogoji za vpis po merilih za prehode so objavljeni na spletnih 
straneh UP FAMNIT. 

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati za vpis v 1. letnik izbrani glede na splošni uspeh pri maturi, 
poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu (70% točk) in uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole (30% točk). 

Trajanje študija 
tri leta 

Število kreditnih točk (KT) 
180 KT (60 KT za letnik)

Način študija 
redni

Kraj izvajanja študija 
Koper 

ˇ
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predmetnik

I. letnik (60 KT) 
• Splošna botanika
• Splošna zoologija
• Splošna in anorganska kemija
• Temelji fizike z biofiziko
• Matematika
• Osnove računalništva
•  Sistematska botanika z  

geobotaniko
• 2 notranje izbirna predmeta
• 1 zunanji izbirni predmet

II. letnik (60 KT) 
•  Biodiverziteta in ekologija  

Sredozemlja
• Fiziologija rastlin
• Statistika
• Organska kemija in biokemija
•  Uporabna matematika  

za naravoslovce
• Osnove genetike in genomike 
• Sistematska zoologija 
• 1 notranji izbirni predmet
• 1 zunanji izbirni predmet
• Študijska praksa

III. letnik (60 KT)* 
• Vodni ekosistemi
• Fiziologija živali
• Ekologija
• Varstvena biologija
• 3 notranje izbirni predmeti
• 2 zunanje izbirna predmeta
•  Diplomski seminar – zaključna 

naloga

IZBIRNI PREDMETI
Fakulteta nudi široko paleto notranje izbirnih predmetov s področja naravoslovja. Zunanje izbirne predmete študent 

izbira na katerikoli slovenski ali tuji univerzi z uvedenim kreditnim sistemom ECTS. 

ZNANJA IN ZAPOSLOVANJE DIPLOMANTOV
Diplomanti se bodo lahko zaposlili tako v javnem kot v privatnem sektorju, ki se ukvarja za varovanjem  okolja in narave, in sicer: kot 

strokovni in tehnični sodelavci v upravnih ustanovah (ministrstva, inšpekcijske službe, različni zavodi, občinske uprave); kot sodelavci 
v znanstveno raziskovalnih institucijah in javnih podjetjih, zbornicah, agencijah; kot nadzorniki v zavarovanih območjih (krajinski, 
regijski, nacionalni parki, rezervati, zaščitena območja); kot strokovni sodelavci v muzejih (npr. Prirodoslovni, Pokrajinski muzeji); 
kot organizatorji in strokovni sodelavci v nacionalnih in mednarodnih nevladnih organizacijah (npr. DOPPS, WWF itd.); kot tehnični 
sodelavci v rutinskih in raziskovalnih laboratorijih; v privatnih podjetjih z dejavnostjo varstva okolja in narave; na področju storitvenih 
dejavnosti (svetovalec za ekoturizem); na pedagoškem in raziskovalnem področju. Študent se v času študija srečuje s tehnikami in 
znanji, pomembnimi v industriji in gospodarstvu, in je po končanem triletnem študiju zaposljiv tudi v teh panogah. Z malo podjetniškega 
duha in dobro idejo lahko uporabi pridobljeno znanje in veščine za ustanovitev lastnega podjetja.

Več o študijskem programu: www.famnit.upr.si 
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dodiplomski studij
program Sredozemsko kmetijstvo 

Vrsta programa
univerzitetni študijski program (1. stopnja)

Strokovni naslov 
diplomirani inženir kmetijstva (UN) oz. diplomirana inženirka kmetijstva (UN)

Vpisni pogoji 
Pogoj za vpis v 1. letnik je opravljena matura ali poklicna matura ter izpit iz enega od maturitetnih 

predmetov (dodatni predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi) ali pred  
1. 6. 1995 uspešno zaključen katerikoli štiriletni srednješolski program. Možen je tudi vpis neposredno 
v 2. oz. 3. letnik po merilih za prehode. Pogoji za vpis po merilih za prehode so objavljeni na spletnih 
straneh UP FAMNIT. 

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati za vpis v 1. letnik izbrani glede na splošni uspeh pri maturi, 
poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu (70 % točk) in splošni uspeh v 3. in 4. letniku (30 % točk). 

Trajanje študija 
tri leta 

Število kreditnih točk (KT) 
180 KT (60 KT za letnik)

Način študija 
redni

Kraj izvajanja študija 
Koper 

ˇ
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predmetnik

I. letnik (60 KT) 
• Splošna botanika
• Splošna zoologija
• Splošna in anorganska kemija
• Temelji fizike z biofiziko
• Matematika
• Pedologija in raba tal
•  Osnove rastlinske pridelave v 

Sredozemlju
•  Sonaravna živinoreja  

v sredozemskem prostoru
• Vrtnarstvo
• Sadjarstvo

II. letnik (60 KT) 
• Statistika
•  Biodiverziteta in ekologija  

Sredozemlja
•  Upravljanje z zavarovanimi 

območji in trajnostna raba
• Genetika
• Fiziologija rastlin
• Osnove varstva rastlin
• Oljkarstvo
• Vinogradništvo
•  Fiziologija z anatomijo domačih 

živali
• 1 notranje izbirni predmet

III. letnik (60 KT) 
• Žlahtnjenje rastlin 
• Ekonomika kmetijstva in okolja
• Varstvena biologija
•  5 notranje in/ali zunanje izbirnih 

predmetov
• Praktično usposabljanje
• Projektna naloga

IZBIRNI PREDMETI
Fakulteta nudi široko paleto notranje izbirnih predmetov s področja naravoslovja. Zunanje izbirne predmete študent 

izbira na katerikoli slovenski ali tuji univerzi z uvedenim kreditnim sistemom ECTS. 

ZNANJA IN ZAPOSLOVANJE DIPLOMANTOV
Diplomanti pridobijo temeljna znanja s področja naravoslovja, ki so potrebna za celovito razumevanje specifičnosti  

sredozemskega kmetijstva. Lahko se bodo zaposlili na področju kmetijske rastlinske pridelave (vodja dela pridelave kmetij-
skih rastlin, vodja dela v podjetjih za predelavo in promet s sredozemskimi kmetijskimi rastlinami, organizator proizvodnje 
sadilnega materiala sadnih rastlin, trte in okrasnih ter zelenjavnih sadik, sodelavec v podjetjih za projektiranje hortikulturnih 
objektov in trajnih nasadov); v javnem sektorju (referent v institucijah za kontrolo pridelave in prometa s hortikulturnimi 
rastlinami, strokovni sodelavec v znanstveno raziskovalnih institucijah); v zasebnem sektorju (samostojni podjetnik, sveto-
valec); v javnem ali zasebnem sektorju kot soizvajalec pri razvijanju in semenarstvu novih sort kmetijskih rastlin.

Več o študijskem programu: www.famnit.upr.si 
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dodiplomski studij
Bioinformatika 

Vrsta programa
univerzitetni študijski program (1. stopnja)

Strokovni naslov 
diplomirani bioinformatik (UN) oz. diplomirana bioinformatičarka (UN)

Vpisni pogoji 
Pogoj za vpis v 1. letnik je opravljena matura ali poklicna matura in dodatni maturitetni predmet 

(izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi) ali pred 1. 6. 1995 
uspešno zaključen katerikoli štiriletni srednješolski program. Možen je tudi vpis neposredno v 2. in  
3. letnik po merilih za prehode. Pogoji za vpis po merilih za prehode so objavljeni na spletnih straneh UP 
FAMNIT.  

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati za vpis v 1. letnik izbrani glede na splošni uspeh pri maturi, 
poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu (70 % točk) in uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole (30 % točk). 

Trajanje študija 
tri leta 

Število kreditnih točk (KT) 
180 KT (60 KT za letnik)

Način študija 
redni

Kraj izvajanja študija 
Koper 

ˇ

68



predmetnik

I. letnik (60 KT) 
• Analiza I – Temelji analize
• Analiza II - Infinitezimalni račun
• Algebra I - Matrični račun
•  Diskretna matematika II –  

Kombinatorika
• Teoretične osnove računalništva I
• Programiranje I 
• Splošna in anorganska kemija
• Temelji fizike z biofiziko 
• Računalniški praktikum
• Biologija

II. letnik (60 KT) 
•  Analiza III – Funkcije več  

spremenljivk
• Statistika
• Verjetnost
• Podatkovne strukture in algoritmi
• Organska kemija in biokemija
• Fizikalna kemija
• Bioinformatika
• Osnove genetike in genomike
• 1 notranji izbirni predmet 
• 1 zunanji izbirni predmet

III. letnik (60 KT) 
• Stohastični procesi I
• Osnove podatkovnih baz
• Sistemi III – Informacijski sistemi
• Osnove populacijske genetike
• Evolucijska genetika
• Strukture bioloških molekul
•  Biološke vsebine v angleškem 

jeziku
• 1 notranji izbirni predmet
• 1 zunanji izbirni predmet 
•  Seminar – zaključna projektna 

naloga 

ZNANJA IN ZAPOSLOVANJE DIPLOMANTOV
Diplomanti bodo zaposljivi v javni upravi (Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija za okolje, Ministrstvo za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano), v zdravstvenih ustanovah in farmacevtskih družbah, zasebnih in javnih laboratorijih, nacionalnih 
in mednarodnih nevladnih organizacijah (npr. IUCN, WWF itd.), v zasebnem sektorju, v pridelovalnem in prehrambenem 
sektorju tako v nacionalnem kot tudi mednarodnem prostoru. Pridobljena znanja na področju matematike, računalništva 
in informatike bodo diplomantom omogočala zaposlitev tudi na pedagoškem in raziskovalnem področju, v računalniških 
ustanovah, v ustanovah, kjer je potrebno znanje statistike (npr. na uradu za statistiko, zavarovalnicah, bankah), itd.

Več o študijskem programu: www.famnit.upr.si 

69



ˇ

Način študija 
redni

Kraj izvajanja študija 
Koper 

dodiplomski studij
Matematika v ekonomiji in financah 

Vrsta programa
univerzitetni študijski program (1. stopnja)

Strokovni naslov 
diplomirani finančni matematik (UN) oz. diplomirana finančna matematičarka (UN)

Vpisni pogoji 
Pogoj za vpis v 1. letnik je opravljena matura ali poklicna matura in dodatni maturitetni predmet 

Matematika (če je kandidat predmet že opravil pri poklicni maturi, pa katerikoli drug maturitetni 
predmet) ali pred 1. 6. 1995 uspešno zaključen katerikoli štiriletni srednješolski program. Možen je tudi 
vpis neposredno v 2. in 3. letnik po merilih za prehode. Pogoji za vpis po merilih za prehode so objavljeni 
na spletnih straneh UP FAMNIT. 

V primeru omejitve vpisa  se bodo pri izbiri kandidatov upoštevala naslednja merila: 
- kandidati z maturo oz. zaključenim štiriletnim srednješolskim programom (pred 1. 6. 1995) 

bodo izbrani glede na splošni uspeh pri maturi oz. zaključnem izpitu (60%), splošni uspeh v 3. in  
4. letniku (20%) in uspeh pri matematiki v 3. in 4. letniku (20%); 

- kandidati s poklicno maturo in dodatnim maturitetnim predmetom bodo izbrani glede na 
splošni uspeh pri poklicni maturi (30%), splošni uspeh v 3. in 4. letniku (30%), uspeh pri matematiki 
v 3. in 4. letniku (20%) in uspeh pri dodatnem maturitetnem predmetu (20%).

Trajanje študija 
tri leta 

Število kreditnih točk (KT) 
180 KT (60 KT za letnik)
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predmetnik

I. letnik (60 KT) 
• Analiza I – Temelji analize
• Analiza II – Infinitezimalni račun
• Algebra I – Matrični račun
• Algebra II – Linearna algebra
•  Diskretna matematika I –  

Teorija množic
•  Diskretna matematika II – 

Kombinatorika
• Matematični praktikum I
•  Matematične vsebine v angleškem 

jeziku I
• Računalništvo I
• Računalniški praktikum

II. letnik (60 KT) 
•  Analiza III – Funkcije več 

spremenljivk
• Algebra III – Abstraktna algebra
• Verjetnost
• Osnove numeričnega računanja
• Računalništvo II
• Ekonomska filozofija
• Mikroekonomska filozofija
• Makroekonomska filozofija
• 2 zunanja izbirna predmeta

III. letnik (60 KT) 
• Finančna matematika
• Teorija iger
• Ekonometrija
• Stohastični procesi I
• Finance
• Makroekonomsko modeliranje
• Statistika
•  Finančne vsebine v angleškem 

jeziku
• 1 notranji izbirni predmet
•  Seminar – zaključna projektna 

naloga

ZNANJA IN ZAPOSLOVANJE DIPLOMANTOV
Diplomanti se bodo lahko zaposlili v bankah in zavarovalnicah, borzah in borzno-posredniških hišah, pokojninskih in 

zdravstvenih skladih, javni upravi in agencijah, logističnem sektorju in drugih področjih, kjer so hkrati potrebna temeljna 
poznavanja ekonomike in financ ter analitične sposobnosti, kot na primer strateški in logistični oddelki večjih podjetij. Prav 
tako ima diplomant odprte možnosti za zaposlitev v industrijskem sektorju. Študijski program bo lokalnemu gospodarstvu 
zagotovil kakovostno izobražene kadre za potrebe v transportu (Luka, Intereuropa), bančništvu, zavarovalništvu, igralništvu 
in računalniških podjetjih, Sloveniji pa manjkajoče strokovnjake za sodobno ekonomijo, ki bodo podkovani v matematičnem 
modeliranju.

Več o študijskem programu: www.famnit.upr.si 
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dodiplomski studij
Biopsihologija

Vrsta programa
univerzitetni študijski program (1. stopnja)

Strokovni naslov 
diplomirani biopsiholog (UN) oz. diplomirana biopsihologinja (UN)

Vpisni pogoji 
Pogoj za vpis v 1. letnik je opravljena matura ali poklicna matura in dodatni maturitetni predmet 

(izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi) ali pred 1. 6. 1995 
uspešno zaključen katerikoli štiriletni srednješolski program.  Možen je tudi vpis neposredno v 2. letnik 
po merilih za prehode. Pogoji za vpis po merilih za prehode so objavljeni na spletnih straneh UP FAMNIT. 

V primeru omejitve vpisa  se bodo pri izbiri kandidatov upoštevala naslednja merila:
- kandidati z maturo oz. zaključenim štiriletnim srednješolskim programom (pred 1. 6. 1995) bodo 

izbrani glede na splošni uspeh pri maturi oz. zaključnem izpitu (60%) in splošni uspeh v 3. in 4. letniku 
(40%); 

- kandidati s poklicno maturo in dodatnim maturitetnim predmetom bodo izbrani glede na 
splošni uspeh pri poklicni maturi (40%), splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40%) in uspeh pri dodatnem 
maturitetnem predmetu (20%).

Trajanje študija 
tri leta 

Število kreditnih točk (KT) 
180 KT (60 KT za letnik)

ˇ

Način študija 
redni

Kraj izvajanja študija 
Koper 
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predmetnik

I. letnik (60 KT) 
• Osnove psihologije
• Psihologija človeškega razvoja
• Psihološki praktikum
• Evolucijska psihologija
• Psihologija osebnosti 
•  Nevrološke osnove višjih živčnih 

funkcij I 
• Osnove naravoslovja
• Evolucijska biologija 
• Statistika
• Biokemija

II. letnik (60 KT) 
• Psihologija družbe
• Psihološka diagnostika 
• Kognitivna psihologija
• Duševno zdravje, duševne motnje
• Genetika
•  Nevrološke osnove višjih živčnih 

funkcij II
• Podatkovno rudarjenje
• Raziskovalna metodologija
•  Omrežja, logika in racionalno 

mišljenje 
• 1 notranji izbirni predmet

III. letnik (60 KT) 
• Etika in človečnost
• Javno duševno zdravje
• Napredna biopsihološka diagnostika
•  Izbrane biopsihološke vsebine v 

angleškem jeziku
• Psihofarmakologija
• Bioinformacijski praktikum
• Teorija iger 
• 2 zunanje izbirna predmeta
•  Projektni seminar – zaključna 

projektna naloga 

 

ZNANJA IN ZAPOSLOVANJE DIPLOMANTOV
Diplomanti bodo zaposljivi na področju splošnega psihološkega svetovanja in organizacije dejavnosti ter raziskovalno 

razvojni dejavnosti; v gospodarstvu in zasebnem sektorju, zlasti v oddelkih za trženje, kadrovanje in razvojni oddelki podjetij, 
prodaja, marketing, ekologija; v javnem sektorju, zlasti zdravstvu, šolstvu, nevladnih organizacijah, socialnem skrbstvu ter 
v državni upravi. Diplomanti bodo zaposljivi tudi v mednarodnem okolju, saj pridobljena znanja niso vezana le na nacionalni 
prostor.

Več o študijskem programu: www.famnit.upr.si

73



ˇdodiplomski studij
Aplikativna kineziologija*

Vrsta programa
univerzitetni študijski program (1. stopnja)

Strokovni naslov 
diplomirani kineziolog (UN) oz. diplomirana kineziologinja (UN)

Vpisni pogoji 
Pogoj za vpis v 1. letnik je opravljena matura ali poklicna matura in dodatni maturitetni predmet 

ali pred 1. 6. 1995 uspešno zaključen katerikoli štiriletni srednješolski program. Kandidati s poklicno 
maturo morajo opraviti izpit iz maturitetnega predmeta matematika, biologija, kemija ali fizika. Če 
je kandidat enega od navedenih predmetov že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli 
maturitetnega predmeta; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri 
poklicni maturi. Možen je tudi vpis neposredno v 2. letnik po merilih za prehode. Pogoji za vpis po 
merilih za prehode so objavljeni na spletnih straneh UP FAMNIT.

V primeru omejitve vpisa se bodo pri izbiri kandidatov upoštevala naslednja merila:
- kandidati z maturo oz. zaključenim štiriletnim srednješolskim programom (pred 1. 6. 1995) bodo 

izbrani glede na splošni uspeh pri maturi oz. zaključnem izpitu (70% točk) in splošni uspeh v 3. in 4. 
letniku (30% točk); 

- kandidati s poklicno maturo in dodatnim maturitetnim predmetom bodo izbrani glede na 
splošni uspeh pri poklicni maturi (40% točk), splošni uspeh v 3. in 4. letniku (30% točk) in uspeh pri 
maturitetnem predmetu (30% točk).

Trajanje študija 
tri leta 

Število kreditnih točk (KT) 
180 KT (60 KT za letnik)

* Fakulteta za ergonomske in kineziološke študije (UP FENIKS) je v postopku ustanavljanja. Do njene ustanovitve se 
izvaja študijski program Aplikativna kineziologija pod okriljem UP Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske 
tehnologije (UP FAMNIT).

Način študija 
redni

Kraj izvajanja študija 
Koper 
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predmetnik

I. letnik (60 KT) 
•  Uvod v kineziologijo
•  Anatomija
•  Biologija celice in biofizika
•  Matematika
•  Angleščina za kineziologijo
•  Osnove atletike in kondicijska 

priprava
•  Ravnanje z ljudmi v športni 

dejavnosti
•  Osnovna motorika
•  Izbrana poglavja iz psihologije
•  Gibalna/športna aktivnost v naravi 

(zimska)
•  Notranji/zunanji izbirni

II. letnik (60 KT) 
•  Fiziologija
•  Biomehanika
•  Osnove gibalnega razvoja in 

motorično učenje
•  Pedagoške, andragoške in 

didaktične osnove v kineziologiji
• Prehranjevanje in gibanje
•  Statistika
•  Osnove športne vadbe
•  Uporabna matematika za 

naravoslovce
•  Gibalna/športna aktivnost v naravi 

(letna)
•  Praktično usposabljanje 1
•  Notranji/zunanji izbirni

III. letnik (60 KT) 
•  Kineziometrija
• Izbrana poglavja iz fiziologije
•  Prilagojena gibalna/športna 

dejavnost
•  Izbrana poglavja iz sociologije
• Management prireditev
• Osnove ergonomije
• Medicina športa
•  Osnove iger z žogo
• Praktično usposabljanje 2
•  Notranji/zunanji izbirni
•  Diplomsko delo

ZNANJA IN ZAPOSLOVANJE DIPLOMANTOV
Diplomantu študijskega programa Aplikativna kineziologija se odpirajo številne možnosti zaposlitve v gospodarskih 

družbah in strokovnih okoljih. Njihova znanja bodo dobrodošla v sektorju turizma in športa ter zdravstva  (Zdravilišča in 
centri za rehabilitacijo, Zavodi za zdravstveno varstvo),  v zasebnem sektorju (wellness centri, fitnes, dejavnosti osebnega 
trenerja), na področju javnega sektorja (policija, vojska, civilna zaščita, reševalci, gasilci), v resornih ministrstvih 
(Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za zdravje) ter v ostali javni sferi (Športni klubi in društva).

Najpogostejša delovna mesta, ki jih bodo diplomanti Aplikativne kineziologije lahko zasedli, so naslednja: organizator 
športne dejavnosti, referent za šport, strokovni sodelavec za šport, terapevtski asistent za osebe s posebnimi potrebami, 
športni vodnik, animator gibalne-športne dejavnosti, ergokineziolog, osebni trener-terapevt...

Več o študijskem programu: www.famnit.upr.si 
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pedagoska
Pedagoška fakulteta
Facoltà  di Studi Educativi
Faculty of Education

www.pef.upr.si

ˇ
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Pedagoška fakulteta
Facoltà  di Studi Educativi
Faculty of Education



nove poti  
na podrocju edukacijskih ved

pedagoska
Pedagoška fakulteta
www.pef.upr.si

Fakulteta je v svojem poslanstvu zastavila iskanje novih poti in znanj v prostoru 
edukacijskih ved ter odgovorno skrb za učiteljev profesionalni razvoj. Naši 
učitelji so aktivni tvorci novih smernic izobraževanja v Sloveniji, vključeni 

so v mednarodno dogajanje, sodelujejo v raziskovalnih projektih in so člani strokovnih ter strateško 
pomembnih nacionalnih in mednarodnih teles. 

V okviru pedagoškega procesa sodelujemo z lokalnim in s širšim okoljem. Na državni ravni se 
povezujemo zlasti s pedagoškima fakultetama v Ljubljani in Mariboru, v mednarodnem merilu pa 
s sorodnimi fakultetami sosednjih držav in ostalih držav Evropske unije. Poleg dodiplomskega 
in podiplomskega študija izvajamo tudi programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 
strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.

Znanstveno-raziskovalno delo je usmerjeno v preučevanje stvarnih problemov prakse na 
humanističnih, naravoslovnih in tehnoloških področjih s ciljem iskanja in poglabljanja sodobnih 
procesov posredovanja znanja.

sodobni pristopi k poucevanju + 
praksa ze v casu studija
Študijski proces temelji na sodobnih pristopih k poučevanju – predavanja so 
multimedijsko podprta, študenti pa aktivni udeleženci v procesu izobraževanja. 
Teoretična znanja nadgrajujejo in izmenjujejo na seminarjih in vajah, sodobno 

ˇ

ˇ ˇ ˇ

ˇ

ˇ
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studijski programi
2013/14

•  Univerzitetna študijska programa 1. stopnje: Razredni pouk ter Edukacijske vede
•  Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje: Predšolska vzgoja
•  Magistrski študijski programi 2. stopnje: Inkluzivna pedagogika, Izobraževanje 

odraslih in razvoj kariere, Razredni pouk in Zgodnje učenje.
• Doktorska študijska programa 3. stopnje: Edukacijske vede in Zgodnje učenje.
Univerzitetna študijska programa 1. stopnje Razredni pouk ter Edukacijske vede izvajamo na sedežu 
fakultete v Kopru; visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Predšolska vzgoja (izredni študij) 
pa tudi v študijskih središčih Ptuj, Slovenske Konjice in Ljutomer.
Podiplomske študijske programe izvajamo na sedežu fakultete v Kopru.

studenti
2012/13
• dodiplomski študij: 1.345 študentov 
• podiplomski študij: 275 študentov 

zasnovan aplikativni del študija pa omogoča prenos teoretičnega znanja v prakso. 
Programi so kreditno ovrednoteni, sledijo bolonjskim smernicam in so primerljivi s programi 

drugje po Evropi, upoštevane pa so tudi spremembe na področju kurikularne prenove šolstva v 
Sloveniji.

ˇ

ˇ

Pridite, pričakujemo vas. 
Okusite mediteransko odprtost in radoživost 
tudi v procesu izobraževanja učiteljev.
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ˇdodiplomski studij
program Razredni pouk 

Vrsta programa
univerzitetni študijski program (1. stopnja)

Strokovni naslov 
profesor razrednega pouka (UN) oz. profesorica razrednega pouka (UN) 

Vpisni pogoji 
Pogoj za vpis v 1. letnik je opravljena matura ali poklicna matura in dodatni maturitetni predmet ali 

pred 1. 6. 1995 uspešno zaključen katerikoli štiriletni srednješolski program. Kandidati s poklicno maturo 
morajo opraviti izpit iz enega od maturitetnih predmetov (npr.: Filozofija, Geografija, Glasba, Likovna teorija, 
Psihologija, Sociologija, Sodobni ples, Teorija in zgodovina drame in gledališče, Umetnostna zgodovina, 
Zgodovina), izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi. 

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati z maturo in kandidati, ki so pred 1. 6. 1995 zaključili 
katerikoli srednješolski program, izbrani glede na splošni uspeh pri maturi oz. zaključnem izpitu (70% 
točk) in splošni uspeh v 3. in 4. letniku (30 % točk), kandidati s poklicno maturo glede na splošni uspeh 
pri poklicni maturi (40 % točk), uspeh pri maturitetnem predmetu (30 % točk) in splošni uspeh v 3. in 4. 
letniku (30 % točk).

Trajanje študija 
štiri leta  

Število kreditnih točk (KT) 
240 KT (60 KT za letnik)  

Način študija 
redni 

Kraj izvajanja študija 
Koper
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predmetnik

I. letnik (60 KT) 
• Osnove pedagogike
• Razvojna psihologija s prakso
• Didaktika s prakso
• Izobraževalna tehnologija
• Slovenski jezik 1
• Slovenski jezik 2
• Uvod v književnost
•  Elementarna aritmetika in analiza
• Družboslovje 1
• Družboslovje 2
• Glasbena kultura
•  Zunanji izbirni predmet: tuj jezik

II. letnik (60 KT) 
•  Pedagoška psihologija s prakso 
• Jezik v družbi
• Mladinska književnost
•  Geometrija in obdelava 

podatkov
• Vokalno-instrumentalni pouk
• Antropološka kineziologija
• Naravoslovje 1
• Naravoslovje 2
• Pismenost
• Notranji izbirni predmet
• Zunanji izbirni predmet

III. letnik (60 KT) 
• Strokovna besedila
• Didaktika slovenščine 1
• Didaktika slovenščine 2
• Didaktika matematike 1
• Didaktika matematike 2
• Didaktika naravoslovja 1
• Didaktika naravoslovja 2
• Didaktika družboslovja 1
• Didaktika družboslovja 2
• Didaktika glasbe 1
• Didaktika glasbe 2
• Teorija likovnosti
• Pedagoška praksa 1 (3 tedne)

IV. letnik (60 KT) 
•  Kvantitativno pedagoško 

raziskovanje
•  Didaktika tehnike in  

tehnologije
• Didaktika slovenščine 3
• Didaktika matematike 3
• Didaktika športne vzgoje 1
• Didaktika športne vzgoje 2
• Likovna didaktika 1
• Likovna didaktika 2
• Didaktika glasbe 3
• 2 notranje izbirna predmeta
• Pedagoška praksa 2 (3 tedne)
• Diplomsko delo

Notranje izbirni predmeti: Fakulteta nudi široko paleto izbirnih predmetov iz pedagoško-psihološkega področja, jezikovno-
kulturnega področja ter matematičnega, naravoslovnega in športnega področja. Zunanje izbirne predmete študent izbira 
v okviru stroke in izven stroke na katerikoli slovenski ali tuji univerzi z uvedenim kreditnim sistemom ECTS. Zunanje izbirne 
predmete znotraj stroke izbira v sodelovanju s koordinatorjem študijskega programa, predmete izven stroke pa po lastnem 
izboru. Študent se lahko odloči, da v okviru zunanje izbirnosti izbere predmete iz nabora notranje izbirnih predmetov. 

ZNANJA IN ZAPOSLOVANJE DIPLOMANTOV
Profesor razrednega pouka je med najbolj pogostimi in hkrati najzahtevnejšimi pedagoškimi poklici, saj poučuje mlade osebe v obdobju, 

ko se iz otrok oblikujejo v mladostnike in ob pomoči učitelja pridobivajo in oblikujejo delovne navade in temeljna spoznanja o naravi, človeku 
in družbi, hkrati pa razvijajo logično mišljenje in gojijo ljubezen do maternega jezika. Potrebe učencev lahko zato zadovolji le vsestransko 
izobražen učitelj, ki je usvojil ustrezna strokovno-teoretična znanja in veščine ter metode poučevanja. Prav ta znanja in veščine nudi univer-
zitetni študijski program 1. stopnje Razredni pouk. 

Diplomanti se bodo prvenstveno zaposlovali kot drugi učitelji v prvem razredu osnovnih šol in v oddelkih podaljšanega bivanja ter kot kultur-
ni animatorji prostočasnih dejavnosti kulturnih, naravoslovnih in tehniških dejavnosti. Program zagotavlja usposobljenost oziroma  opremljenost 
diplomantov z ustreznimi kompetencami, ki bodo tudi široka osnova za nadgradnjo in usmeritve za nadaljevanje študija na drugi stopnji.

Magisterij (2. stopnja) je ustrezna izobrazba za poučevanje od 1. do 5. razreda osnovne šole.

Več o študijskem programu: www.pef.upr.si 
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dodiplomski studij
program Edukacijske vede 

Vrsta programa
univerzitetni študijski program (1. stopnja)

Strokovni naslov 
profesor edukacijskih ved (UN) oz. profesorica edukacijskih ved (UN) 

Vpisni pogoji 
Pogoj za vpis v 1. letnik je opravljena matura ali poklicna matura in dodatni maturitetni predmet ali 

pred 1. 6. 1995 uspešno zaključen katerikoli štiriletni srednješolski program. Kandidati s poklicno maturo 
morajo opraviti izpit iz enega od maturitetnih predmetov (npr.: Filozofija, Geografija, Glasba, Likovna 
teorija, Psihologija, Sociologija, Sodobni ples, Teorija in zgodovina drame in gledališče, Umetnostna 
zgodovina, Zgodovina), izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni 
maturi. 

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati z maturo in kandidati, ki so pred 1. 6. 1995 zaključili 
katerikoli srednješolski program, izbrani glede na splošni uspeh pri maturi oz. zaključnem izpitu (70% 
točk) in splošni uspeh v 3. in 4. letniku (30 % točk), kandidati s poklicno maturo glede na splošni uspeh 
pri poklicni maturi (40 % točk), uspeh pri maturitetnem predmetu (30 % točk) in splošni uspeh v 3. in 4. 
letniku (30 % točk). 

Trajanje študija 
tri leta  

Število kreditnih točk (KT) 
180 KT (60 KT za letnik)  

Način študija 
redni 

Kraj izvajanja študija 
Koper

ˇ
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predmetnik

I. letnik (60 KT) 
• Osnove pedagogike
• Psihologija otroka in mladostnika
• Sociologija edukacije
• Didaktika
• Uvod v antropologijo
• Zgodovina slovenskega šolstva
•  Osnove anatomije, fiziologije in patologije
•  Evalvacija, kakovost in ocenjevanje znanja
•  Osnove andragogike in vseživljenjskega 

učenja
•  Notranje ali zunanje izbirni predmet 

II. letnik (60 KT) 
• Pedagoška psihologija
• Retorika in argumentacija
•  Medkulturnost v vzgoji in 

izobraževanju
•  Evropski sistemi in politike na 

področju izobraževanja
• Procesi učenja
• Upravljanje človeških virov
•  Kvalitativno pedagoško 

raziskovanje
• Vzgoja z mediji in za medije
•  Oblikovanje in vodenje učeče 

skupnosti
•  Notranje ali zunanje izbirni 

predmet

III. letnik (60 KT) 
• Delovno in socialno pravo
•  Kvantitativno pedagoško  

raziskovanje
• Specialna pedagogika
• Socialna pedagogika
• Psihologija osebnosti
• Urejenost organizacije
•  2 notranje ali zunanje izbirna 

predmeta
• Praktično usposabljaje  (3 tedne)
• Diplomsko delo

IZBIRNI PREDMETI
Notranje izbirni predmeti: Fakulteta nudi širok nabor izbirnih predmetov. Zunanje izbirne predmete študent izbira v okviru 

stroke in izven stroke, v drugih študijskih programih UP PEF oziroma na katerikoli slovenski ali tuji univerzi z uvedenim kreditnim 
sistemom ECTS. Zunanje izbirne predmete znotraj stroke študent izbira v sodelovanju s koordinatorjem študijskega programa, pred-
mete izven stroke pa po lastnem izboru. Študent se lahko odloči, da v okviru zunanje izbirnosti izbere predmete iz nabora notranje 
izbirnih predmetov.

ZNANJA IN ZAPOSLOVANJE DIPLOMANTOV
Ker je to širok profil strokovnega delavca, se bo diplomant lahko zaposlil: pri organiziranju in izvajanju individualne 

in skupinske pomoči otrokom v šoli; pri izvajanju različnih oblik vzgojnih, socialno – integrativnih, preventivnih, 
kompenzacijskih in korekcijskih programov; za različne oblike dela s starši ter njihovo povezovanje in sodelovanje s šolo; kot 
sodelavec pri nudenju dodatne strokovne pomoči in asistence otrokom s posebnimi potrebami; kot organizator izobraževanja 
kadrov; kot organizator izobraževanja na delovnem procesu; kot pomoč in asistenca pri svetovanju, načrtovanju zaposlitve, 
načrtovanju poklicne poti in prekvalifikacija; kot organizator izobraževalnih dejavnosti v društvih; kot organizator 
izobraževanja odraslih; kot organizator interesnih dejavnosti, praktičnega pouka; kot organizator delovne prakse; kot 
animator v turizmu.

Več o študijskem programu: www.pef.upr.si 
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ˇdodiplomski studij
program Predšolska vzgoja 

Vrsta programa
Visokošolski strokovni študijski program (1. stopnja) 

Strokovni naslov 
Diplomirani vzgojitelj predšolskih otrok (VS) oz. diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)

Vpisni pogoji 
Pogoj za vpis v 1. letnik je opravljena matura ali poklicna matura ali zaključni izpit ali pred 1. 6. 1995 

uspešno zaključen katerikoli štiriletni srednješolski program. 
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na splošni uspeh pri maturi ali poklicni 

maturi oz. zaključnem izpitu (70 % točk) in splošni uspeh v 3. in 4. letniku (30 % točk).  

Trajanje študija 
tri leta  

Število kreditnih točk (KT) 
180 KT (60 KT za letnik)  

Način študija 
redni, izredni 

Kraj izvajanja študija 
redni študij: Koper 
izredni študij: Koper, Ptuj, Slovenske Konjice in Ljutomer (v kolikor bo vpisanih najmanj 30 
kandidatov) 
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predmetnik

I. letnik (60 KT) 
• Osnove pedagogike
•  Didaktika
• Izobraževalna tehnologija
• Slovenski jezik 1
• Glasbeni jezik
• Spoznavanje okolja
• Plesne dejavnosti
• Predšolska pedagogika *
• Razvojna psihologija *
• Gibalni razvoj otroka
• Mladinska književnost
•  Praktično usposabljanje 1 (3 tedne) *

* praktično usposabljanje 1 se izvaja v okviru predme-
tov Predšolska pedagogika in Razvojna psihologija.

II. letnik (60 KT) 
• Slovenski jezik 2
• Gibalno-športne dejavnosti
• Glasbene dejavnosti
• Likovne dejavnosti
• Zgodnje učenje družboslovja
• Pedagoško raziskovanje *
• Pedagoška psihologija *
• Sociologija vzgoje
• Zgodnje učenje slovenščine
• Zgodnje učenje naravoslovja *
• Zunanji izbirni predmet – tuj jezik
•  Praktično usposabljanje 2 (3 tedne) *

* praktično usposabljanje 2 se izvaja v 
okviru predmetov Pedagoško raziskovanje, 
Pedagoška psihologija in kot terenske vaje 
pri predmetu Zgodnje učenje naravoslovja

III. letnik (60 KT) 
• Jezikovne dejavnosti v vrtcu
• Lutke, drama, mediji
• Zgodnje učenje matematike
• Tehniške dejavnosti
• Filozofija vzgoje
• Otrok in glasba *
• Specialna pedagogika *
• Zunanji izbirni predmet
• Notranji izbirni predmet
•  Praktično usposabljanje 3  

(3 tedne) *
• Diplomska naloga *

* praktično usposabljanje 3 se izvaja 
v okviru predmetov Specialna peda-
gogika, Otrok in glasba ter v okviru 
diplomske naloge

IZBIRNI PREDMETI
Notranje izbirni predmeti: Fakulteta nudi širok nabor izbirnih predmetov. Zunanje izbirne predmete študent izbira v okviru 

stroke in izven stroke, v drugih študijskih programih UP PEF oziroma na katerikoli slovenski ali tuji univerzi z uvedenim kreditnim 
sistemom ECTS. Zunanje izbirne predmete znotraj stroke izbira v sodelovanju s koordinatorjem študijskega programa, predmete iz-
ven stroke pa po lastnem izboru. Študent se lahko odloči, da v okviru zunanje izbirnosti izbere predmete iz nabora notranje izbirnih 
predmetov.

ZNANJA IN ZAPOSLOVANJE DIPLOMANTOV
V procesu izobraževanja si študent pridobi znanja (vedenja), s katerimi lahko nudi otroku vzpodbudno okolje za njegov 

celostni razvoj. To so splošna vedenja o otroku in vzgoji, o sistemu skrbi za otroke in za otrokove pravice ter o spretnosti 
komunikacije z otrokom in odraslim. Svoja znanja nadgradi na posameznih vzgojnih področjih in se v okviru posebnih 
strokovnih predmetov (metodik) usposobi za iskanje in razvijanje primernih načinov in oblik posredovanja teh znanj otroku. 
Diplomant se lahko zaposli v vseh organizacijah, ki se ukvarjajo z zgodnjim učenjem in poučevanjem. Usposobljeni so za delo 
z otroki, starimi do sedem let. Najpogosteje so to zaposlitve v vrtcih in v osnovnih šolah (prvi razred devetletke). 

Več o študijskem programu: www.pef.upr.si 
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turistica
Fakulteta za turistične študije – Turistica 
Facoltà  di Studi per il Turismo – Turistica
Faculty of Tourism Studies – Turistica

www.turistica.si 
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Fakulteta za turistične študije – Turistica 
Facoltà  di Studi per il Turismo – Turistica
Faculty of Tourism Studies – Turistica



s teorijo in prakso do 
uporabnih znanj 

sodoben in multidisciplinaren 
pristop k turizmu

turistica
Fakulteta za turistične študije - Turistica
www.turistica.si

Na Turistici sodoben pojav turizma poučujemo in raziskujemo celovito in 
multidisciplinarno. 

Študente seznanimo s teoretičnimi izhodišči, ki so nujna za razumevanje 
turizma, in z uspešnimi poslovnimi praksami ter z njihovimi neposrednimi učinki v realnem okolju. 
Vključujemo se v številne projekte, ki povezujejo partnerje z različnih področij gospodarskega in 
družbenega življenja, sodelujemo s sorodnimi fakultetami in univerzami doma in v tujini ter se pri 
izvajanju praktičnega usposabljanja povezujemo v mrežo domačih in tujih turističnih podjetij.

Vizija razvoja fakultete je ostati osrednja izobraževalna, znanstveno raziskovalna in razvojno 
svetovalna institucija na področju turizma v Sloveniji in širši regiji, s prepoznano visoko 
kakovostjo pedagoškega dela, sodobnimi študijskimi programi ter z vzpostavljenim partnerskim 
sodelovanjem z okoljem. 

Na Turistici razvijamo in podajamo znanje v novih in moderno opremljenih pros-
torih sredi Portoroža, našega turistično najrazvitejšega kraja v Sloveniji. Pri raz-
voju in podajanju novih znanj uporabljamo najsodobnejše metode izobraževanja.

Študenti pod mentorstvom pripravljajo in organizirajo študijske projekte in izvajajo simulacije 
poslovanja v turizmu. S prakso in terenskim delom si že v času študija pridobijo praktične izkušnje, 
z dodatnimi certifikatnimi usposabljanji pa tudi dodatna uporabna znanja in poklicne kompe-
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studijski programi
2013/14

•  Študijski programi 1. stopnje: Management turističnih destinacij, Management 
turističnih podjetij, Mediacija v turizmu, Turizem (univerzitetni)

• Študijski programi 2. stopnje: Turizem, Dediščinski turizem
• Študijski programi 3. stopnje: Inovativni turizem

Študijske programe izvajamo na sedežu fakultete v Portorožu v študijskem središču v Ljubljani.

Turistica - najboljša popotnica znanja za turizem.

tence (animator, informator, turistični vodnik, idr.). V okviru terenskih vaj se študenti udeležujejo 
turističnih sejmov in borz, strokovnh ekskurzij (doma in v tujini), pestre pa so tudi možnosti 
mednarodnih študijskih izmenjav.

Na fakulteti je veliko možnosti za obštudijske dejavnosti študentov, kot npr. skupina Animacija 
Turistica, aktualna omizja FuTuristica, poletne in zimske šole.

Na Turistici imamo tutorski sistem, v okviru katerega tutorji (učitelji in študenti) nudijo pomoč 
in svetovanje pri vključevanju v novo študijsko okolje.

ˇ

studenti
2012/13

• 1. stopnja: 932 študentov 
• 2. in 3. stopnja: 172 študentov 

ˇ

Fakulteta za turistične študije - Turistica
www.turistica.si
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dodiplomski studij
program Management turističnih destinacij 

Vrsta programa
visokošolski strokovni študijski program (1. stopnja)

Strokovni naslov 
diplomirani organizator turizma (VS) oz. diplomirana organizatorka turizma (VS)

Vpisni pogoji 
Pogoj za vpis v 1. letnik je opravljena matura, poklicna matura ali zaključni izpit po kateremkoli 

srednješolskem programu. Možen je tudi vpis neposredno v 2. oz. 3. letnik po merilih za prehode. 
Podrobnejši pogoji za vpis po merilih za prehode so objavljeni na spletnih straneh UP FTŠ Turistice.

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati za vpis v 1. letnik izbrani glede na splošni uspeh pri 
maturi, poklicni maturi oz. zaključnem izpitu (60 % točk) in splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % 
točk). 

Trajanje študija 
tri leta 

Število kreditnih točk (KT) 
180 KT (60 KT za letnik) 

Način študija 
redni, izredni 

Kraj izvajanja študija 
redni študij: Portorož
izredni študij: Ljubljana

ˇ
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predmetnik

I. letnik (60 KT) 
•  Izbirni modul  

(študent izbere en modul):
A – Družboslovni modul: 

- Psihologija in etika v turizmu
- Družboslovni vidiki turizma 

B – Modul e-turizem: 
-  Osnove informacijsko-

komunikacijskih tehnologij
-  Upravljanje turističnih 

informacijskih sistemov
•  Upravljanje poslovnih sistemov
•  Uvod v turizem 
•  Ekonomika turističnih podjetij
•  Osnove metodologije in statistike
•  Destinacija kot sistem
•  Turistični produkt Slovenije
•  1. tuji jezik I – angleščina ali 

nemščina v turizmu
•  2. tuji jezik I – nemščina ali 

italijanščina ali angleščina v 
turizmu

• Osnove računovodstva v turizmu 

II. letnik (60 KT) 
•  Izbirni modul  

(študent izbere en modul):
A - Razvojni modul: 

- Management kakovosti 
- Projektni management 

B – Modul e-turizem:
-  2 izbirna predmeta po izbiri 

študenta:
- Računalniška omrežja
- Načrtovanje podatkovnih baz
- E - poslovanje

• Poslovne finance
• Človeški viri v turizmu
• Tematski turizem
• Organizacija in procesi v 
hotelirstvu
• Načrtovanje in urejanje prostora
• Destinacijski management 
• Trajnostni turizem
• Osnove potovalne dejavnosti
•  2. tuji jezik II – nemščina ali  

italijanščina  ali angleščina v 
turizmu(študent nadaljuje z 
izbranim jezikom iz 1. letnika)

III. letnik (60 KT) 
 
•  Izbirni modul  

(študent izbere en modul):
A - Marketinški modul: 

- Marketing turističnih destinacij
- Marketing v turizmu 
- Vedenje potrošnikov v turizmu  

B –Tematski modul:
- Management prireditev
- Kongresna dejavnost
- Igralništvo 

C – Modul e-turizem: 
-  Informacijsko-komunikacijske 

aplikacije v turizmu
-  Management informacijskih 

tehnologij 
-  Inteligentni sistemi in 

podatkovno rudarjenje 
• Pravno upravne vsebine v turizmu
• Strateški management v turizmu
•  Trendi servisiranja v potovalni 

dejavnosti 
•  Strokovna praksa in zaključni 

projekt

ZNANJA IN ZAPOSLOVANJE DIPLOMANTOV
Diplomanti se bodo lahko zaposlili v turističnih in potovalnih agencijah, turistično-informacijskih pisarnah, nadalje v 

lokalnih, regijskih in državnih turističnih organizacijah, v razvojnih agencijah, predstavništvih v tujini, oglaševalskih agenci-
jah, kulturnih ustanovah, pri organizatorjih prireditev, festivalov, sejmov ipd. 

Več o študijskem programu: www.turistica.si 
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dodiplomski studij
program Management turističnih podjetij

Vrsta programa
visokošolski strokovni študijski program (1. stopnja)

Strokovni naslov 
diplomirani organizator turizma (VS) oz. diplomirana organizatorka turizma (VS)

Vpisni pogoji 
Pogoj za vpis v 1. letnik je opravljena matura, poklicna matura ali zaključni izpit po kateremkoli 

srednješolskem programu. Možen je tudi vpis neposredno v 2. oz. 3. letnik po merilih za prehode. 
Podrobnejši pogoji za vpis po merilih za prehode so objavljeni na spletnih straneh UP FTŠ Turistice.

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati za vpis v 1. letnik izbrani glede na splošni uspeh pri 
maturi, poklicni maturi oz. zaključnem izpitu (60 % točk) in splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % 
točk). 

Trajanje študija 
tri leta 

Število kreditnih točk (KT) 
180 KT (60 KT za letnik) 

Način študija 
redni, izredni

Kraj izvajanja študija 
redni študij: Portorož
izredni študij: Portorož  
  

ˇ
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predmetnik

I. letnik (60 KT) 
• Uvod v turizem 
• Ekonomika turističnih podjetij
• Osnove informatike
•  Osnove metodologije in 

statistike
•  Upravljanje poslovnih  

sistemov
•  Osnove računovodstva v 

turizmu
• Vedenje potrošnikov v turizmu
•  Tuji jezik I – angleščina ali 

nemščina v turizmu
•  Tuji jezik I – nemščina ali 

italijanščina ali angleščina v 
turizmu

• Izbirni predmet 1
• Izbirni predmet 2

II. letnik (60 KT) 
• Marketing v turizmu
•  Poslovni modul (obvezni 

modul): 
- Poslovne finance
- Projektni management 

• Človeški viri v turizmu 
•  Organizacija in procesi v 

hotelirstvu
•  Organizacija in procesi v 

prehrambenih obratih
• Osnove potovalne dejavnosti
• Trajnostni turizem
•  2. tuji jezik II – nemščina ali 

italijanščina ali angleščina v 
turizmu (študent nadaljuje z  
izbranim jezikom iz  
1. letnika)

•  Strokovna praksa I

III. letnik (60 KT) 
• Komunikologija v turizmu
• Management kakovosti v turizmu
•  Računovodske informacije za poslovno odločanje  

v turizmu
• Izbirni moduli (študent izbere en modul):
A – Hotelirstvo: 

- Management nastanitvenih obratov
- Management prehrambenih obratov

B – Gostinstvo: 
- Management prehrambenih obratov
- Gastronomija

C – Potovalne agencije: 
- Management potovalne dejavnosti
- Destinacijski management

D –  Modul E-turizem (študent izbere 2 od 4 predmetov): 
- Spletne aplikacije
- Informacijski sistemi
- E-poslovanje
- Načrtovanje podatkovnih baz

• Izbirni predmet 1
• Izbirni predmet 2
• Strokovna praksa II 
• Zaključni projekt

IZBIRNI PREDMETI 
V 1. in 3. letniku študija študent izbere po en predmet iz nabora ponujenih izbirnih predmetov
I. LETNIK - Izbirni predmet 1: Pravno upravne vsebine v turizmu, Upravljanje turističnih informacijskih sistemov; Izbirni 

predmet 2: Družboslovni vidiki turizma, Psihologija in etika v turizmu, Osnove informacijsko komunikacijskih tehnologij
III. LETNIK - Izbirni predmet 1: Kongresna dejavnost, Igralništvo, Management prireditev; Izbirni predmet 2: Management 

informacijskih tehnologij, Inteligentni sistemi in podatkovno rudarjenje, Trženjske raziskave v turizmu, Management potovalne 
dejavnosti, Destinacijski management, Management nastanitvenih obratov, Management prehrambenih obratov, Varnost in turizem

ZNANJA IN ZAPOSLOVANJE DIPLOMANTOV
Diplomanti se bodo lahko zaposlili v katerikoli dejavnosti znotraj turističnega sektorja (nastanitveni in prehrambeni 

gostinski obrati, potovalne in turistične agencije, dopolnilne turistične dejavnosti) ter v drugih s turizmom povezanih 
dejavnostih.

Več o študijskem programu: www.turistica.si 
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dodiplomski studij
program Mediacija v turizmu 

Vrsta programa
visokošolski strokovni študijski program (1. stopnja)

Strokovni naslov 
diplomirani mediator v turizmu (VS) oz. diplomirana mediatorka v turizmu (VS)

Vpisni pogoji 
Pogoj za vpis v 1. letnik je opravljena matura, poklicna matura ali zaključni izpit po kateremkoli 

srednješolskem programu. Možen je tudi vpis neposredno v 2. oz. 3. letnik po merilih za prehode. 
Podrobnejši pogoji za vpis po merilih za prehode so objavljeni na spletnih straneh UP FTŠ Turistice.

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati za vpis v 1. letnik izbrani glede na splošni uspeh pri 
maturi, poklicni maturi oz. zaključnem izpitu (60 % točk) in splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % 
točk). 

Trajanje študija 
tri leta 

Število kreditnih točk (KT) 
180 KT (60 KT za letnik) 

Način študija 
redni 

Kraj izvajanja študija 
redni študij: Portorož

ˇ
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predmetnik

I. letnik (60 KT) 
• Turistična geografija
• Uvod v turizem
•  Kulturna dediščina in razvoj 

turistične kulture
• Upravljanje poslovnih sistemov
• Ekonomika turističnih podjetij
• Angleški jezik v turizmu I
•  2. tuji jezik v turizmu I  

– nemščina ali italijanščina (nad-
aljevalna raven)

•  3. tuji jezik v turizmu I – nemščina 
ali italijanščina (začetna raven)

•  Izbirni predmet 1 (študent izbere 
en predmet)
- Družboslovni vidiki turizma
- Psihologija in etika v turizmu

•  Izbirni predmet 2 (študent izbere 
en predmet)
- Osnove metodologije in statistike
- Osnove informatike

• Strokovna praksa I

II. letnik (60 KT) 
• Tematski turizem
• Marketing v turizmu
•  Etnologija in kulturna  

antropologija turizma
• Trajnostni turizem
• Angleški jezik v turizmu II
•  2. tuji jezik  v turizmu II – 

nemščina ali italijanščina  
(nadaljevalna raven)

•  3. tuji jezik  v turizmu II – 
nemščina ali italijanščina (začetna 
raven)

•  Izbirni predmet (študent izbere en 
predmet)
- Management prireditev
- Pravno upravne vsebine v turizmu
- Človeški viri v turizmu

• Strokovna praksa II

III. letnik (60 KT) 
• Destinacija kot sistem
• Interpretacija turističnih resursov
• Tržno komuniciranje
• Komunikologija v turizmu 
•  Trženje kulturne dediščine v 

turizmu
• Angleški jezik v turizmu III
•  2. tuji jezik  v turizmu III - 

nemščina ali italijanščina  
(nadaljevalna raven)

•  3. tuji jezik  v turizmu III – 
nemščina ali italijanščina (začetna 
raven)

•  Izbirni predmet (študent izbere en 
predmet)
- Trženjske raziskave v turizmu
- Management turističnega vodenja
- Manangement kakovosti v turizmu

•  Strokovna praksa III
• Zaključni projekt

ZNANJA IN ZAPOSLOVANJE DIPLOMANTOV
Diplomanti se bodo lahko zaposlili v turističnih organizacijah, ki delujejo na mednarodnem turističnem trgu, kot na 

primer potovalne agencije, turistično-informacijske pisarne, nacional ne turistične organizacije, lokalne in regijske turistične 
organizacije, predstavništva v tujini, veleposlaništva, oglaševalske agencije, kulturne ustanove, festivali in drugih javnih 
dogodkov. 

Več o študijskem programu: www.turistica.si 
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dodiplomski studij
program Turizem 

Vrsta programa
univerzitetni študijski program (1. stopnja)

Strokovni naslov 
diplomirani organizator turizma (UN) oz. diplomirana organizatorka turizma (UN)

Vpisni pogoji 
Pogoj za vpis v 1. letnik je opravljena matura, poklicna matura in opravljen izpit iz izbirnega 

maturitetnega predmeta (Sociologija oziroma Zgodovina oziroma Geografija oziroma kateri koli drug 
maturitetni predmet, če je omenjeni predmet že opravljen v okviru poklicne mature; izbrani predmet 
ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi) ali pred 1.6.1995 uspešno končan 
katerikoli štiriletni srednješolski program.

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati za vpis v 1. letnik izbrani glede na splošni učni uspeh pri 
maturi  oziroma zaključnem izpitu (70 % točk) in splošni učni uspeh v 3. in 4. letniku (30 %), ali glede na 
splošni učni uspeh pri poklicni maturi (40 % točk), uspeh pri izbirnem maturitetnem predmetu (30 %) in 
splošni učni uspeh v 3. in 4. letniku (30 % točk). 

Trajanje študija 
tri leta 

Število kreditnih točk (KT) 
180 KT (60 KT za letnik) 

Način študija 
redni

Kraj izvajanja študija 
redni študij: Portorož

ˇ
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predmetnik

I. letnik (60 KT) 
• Turistični sistemi
• Upravljanje poslovnih sistemov
• Metodološka izhodišča
• Paradigme turizma
• Informacijski sistemi v turizmu
• Človeški viri v turizmu
•  Upravljanje s prostorom in  

trajnostni turizem
• Komuniciranje v slovenščini
• Notranje izbirni predmet
• Zunanje izbirni predmet

II. letnik (60 KT) 
• E-turizem in globalne mreže
• Vedenje potrošnikov v turizmu
•  Analiza in kvantitavne ter 

kvalitativne metode
• Hotelirstvo in gostinstvo
• Potovalne dejavnosti
• Tematski turizem
• Osnove trženja v turizmu
• Mikroekonomija
• Zunanje izbirni predmet

III. letnik (60 KT) 
• Projektno vodenje
• Varnost in turizem
• Destinacijski management
• Strategija in kakovost v turizmu
• Turistične prireditve
• Turistične atrakcije
• Zunanje izbirni predmet
• Izbirni modul I
• Izbirni modul II

IZBIRNI PREDMETI
V 1., 2. in 3. letniku študija študent izbira predmete med notranje in zunanje izbirnimi predmeti.
I. letnik – Notranje izbirni predmet: eden imed tujih jezikov na višji ravni (angleščina, nemščina, italijanščina); zunanje izbirni 

predmet: predmet s področja družboslovnih ali humanističnih znanosti.
II. letnik – Zunanje izbirni predmet: eden izmed svetovnih jezikov (angleščina, nemščina, italijanščina).
III. letnik – Zunanje izbirni predmet: predmet s področja podjetništva; Izbirni modul I: dva izmed štirih predmetov modula; 

Izbirni modul II: dva izmed štirih predmetov modula.

ZNANJA IN ZAPOSLOVANJE DIPLOMANTOV
Diplomanti se bodo lahko zaposlili v turističnih in s turizmom povezanih organizacijah, ki delujejo na domačem in 

mednarodnem turističnem trgu (potovalne agencije, gostinska podjetja, hoteli in drugi nastanitveni obrati, organizatorji 
potovanj) ter v javnem sektorju (turistično informativne pisarne, krajevne in regijske turistične organizacije, razvojne 
agencije ter druge organizacije, ki pokrivajo področje turizma in njegovega razvoja.

Več o študijskem programu: www.turistica.si 

97



zdravstvo
Fakulteta za vede o zdravju 
Facoltà  di scienze della salute
Faculty of Health Sciences

www.fvz.upr.si 
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Fakulteta za vede o zdravju 
Facoltà  di scienze della salute
Faculty of Health Sciences



neposreden stik s prakso in  
visoka zaposljivost diplomantov

sodobni in evropsko  
primerljivi programi

zdravstvo
Fakulteta za vede o zdravju
www.fvz.upr.si

Od ustanovitve leta 2002 smo na Fakulteti za vede o zdravju pripravili štiri 
sodobne in mednarodno primerljive študijske programe ter vzpostavili široko 
mrežo inštitucij s področja zdravstvene nege, ki se kot učne baze vključujejo 

v izvajanje naših programov. Tesno sodelujemo s sorodnima fakultetama univerz v Ljubljani in v 
Mariboru, v mednarodnem prostoru pa s sorodnimi visokošolskimi institucijami na Nizozemskem, 
Finskem, Italiji, Veliki Britaniji itd.

Naši prihodnji cilji so usmerjeni v nadaljnji razvoj raziskovanja na področju zdravstva in z njim 
povezanimi naravoslovnimi in družboslovnimi področji ter v spodbujanje razvoja visokošolskih 
učiteljev.  

Zaradi narave študija vsebujejo naši študijski programi veliko praktičnega 
usposabljanja, zato so novi in sodobno opremljeni prostori s specialnimi 
učilnicami in laboratoriji ter simulacijskim centrom za zdravstveno nego 

izjemnega pomena, saj predstavljajo temeljni pogoj za kakovosten študij. Študenti zdravstvene 
nege preživijo pomemben del študija v učnih bazah, s katerimi smo vzpostavili uspešno sodelovanje. 
Razvejana mreža učnih baz vključuje splošne bolnišnice, zdravstvene domove, domove upokojencev, 
vrtce, osnovne šole in druge ustanove. Tudi študijski program prehranskega svetovanja posveča 
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studijski programi
2013/14

•  Visokošolska strokovna študijska programa 1. stopnje: Zdravstvena nega, 
Prehransko svetovanje – dietetika 

•  Magistrski študijski program 2. stopnje: Zdravstvena nega
•  Magistrski študijski program 2. stopnje: Dietetika

Študijske programe izvajamo na sedežu šole v Izoli, program Zdravstvena nega pa tudi v študijskem 
središču v Novi Gorici.

Pričakujemo vas, dodajmo znanje življenju. 

veliko pozornosti praktičnemu usposabljanju v delovnem okolju, ki poteka v obliki vaj na šestih 
vsebinsko različnih področjih.

Usklajenost obeh programov z zahtevami Evropske unije omogoča študentom mobilnost in 
visoko stopnjo zaposljivosti.

ˇ

studenti
2012/13

• dodiplomski študij: 710 študentov 
• podiplomski študij: 128  študentov 

ˇ

Fakulteta za vede o zdravju
www.fvz.upr.si
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dodiplomski studij
program Zdravstvena nega 

Vrsta programa
visokošolski strokovni študijski program (1. stopnja)

Strokovni naslov 
diplomirana medicinska sestra (VS) oz. diplomirani zdravstvenik (VS)

Vpisni pogoji 
Pogoj za vpis v 1. letnik je opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem 

programu, poklicna matura ali matura. 
V primeru omejitve vpisa so kandidati izbrani glede na splošni učni uspeh pri zaključnem 

izpitu, poklicni maturi ali maturi (60 % točk) in splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk).  

Trajanje študija 
tri leta  

Število kreditnih točk (KT) 
180 KT (60 KT za letnik) 

Način študija 
redni, izredni 

Kraj izvajanja študija 
redni študij: Izola in Nova Gorica
izredni študij: Izola 

ˇ

102



predmetnik

I. letnik (60 KT) 
•  Osnove zdravstvene nege s 

kliničnim usposabljanjem
•  Profesionalna etika in filozofija 

zdravstvene nege
•  Promocija zdravja in metodika 

zdravstvene vzgoje
•  Biokemija, biofizika in 

farmakologija
•  Zdravstvena nega starostnika 

in rehabilitacija s kliničnim 
usposabljanjem

•  Anatomija, fiziologija in patologija
•  Uvod v raziskovalno delo in 

informatika v zdravstveni negi
•  Tuji jezik-angleški jezik
•  Izbirni predmet

II. letnik (60 KT) 
•  Zdravstvena nega kirurškega 

pacienta s kirurgijo in s kliničnim 
usposabljanjem

•  Supervizija v zdravstveni negi
•  Mikrobiologija, molekularna 

biologija in higiena z osnovami 
ekologije

•  Javno zdravje
•  Izbirni predmeti
•  Zdravstvena nega internističnega 

pacienta z interno medicino in s 
kliničnim usposabljanjem

•  Diagnostično terapevtski program
•  Sociologija zdravja in bolezni
•  Psihologija in komunikacija v 

zdravstveni negi

III. letnik (60 KT) 
•  Zdravstvena nega žensk z ginekologijo in 

porodništvom ter s kliničnim usposabljanjem
•  Zdravstvena nega otroka in mladostnika s 

pediatrijo in s kliničnim usposabljanjem
•  Organizacija in management v zdravstveni 

negi
•  Nujna medicinska pomoč in zdravstveno 

varstvo v izrednih razmerah s kliničnem 
usposabljanjem iz nujne medicinske pomoči

•  Zdravstvena nega v patronažnem in 
dispanzerskem varstvu s kliničnim 
usposabljanjem

•  Zdravstvena nega in mentalno zdravje s 
kliničnim usposabljanjem

•  Izbirni predmeti
•  Diplomsko delo

IZBIRNI PREDMETI
Notranje izbirni predmeti: Uvod v zdravstveno nego, Motnje hranjenja, Patofiziologija prehrane, Paliativna zdravstvena 

nega, Zdravstvena in socialna zakonodaja, Zagotavljanje kakovosti v zdravstvu, Metode in tehnike komuniciranja v zdravstvu, IKT 
pri svetovalnem in izobraževalnem delu zdravstvenih delavcev. Poleg navedenih izbirnih predmetov lahko študent, po dogovoru z 
učiteljem tutorjem, izbira tudi zunanje izbirne predmete (izbirni predmeti iz drugih akreditiranih programov doma ali v tujini).

Študijski program usposablja za reguliran poklic. Usklajen je s programi zdravstvenih fakultet univerz v Ljubljani in Mariboru ter z 
določili direktiv Evropske unije. Program obsega skupno 3.850 kontaktnih ur ter 1.550 ur samostojnega dela študenta, od tega je 2.300 ur 
namenjenih kliničnemu usposabljanju v učnih bazah. Te se izvajajo v dopoldanskem času. Študijski program omogoča mobilnost študentov 
med slovenskimi univerzami in univerzami članic Evropske unije.

ZNANJA IN ZAPOSLOVANJE DIPLOMANTOV
V času študija študenti pridobijo temeljito strokovno znanje in veščine za delo na področju zdravstvene nege. Usposobljeni so za 

delo v bolnišnicah, zdravstvenih domovih, negovalnih bolnišnicah, humanitarnih organizacijah, domovih za ostarele, vrtcih, šolah, 
dijaških in študentskih domovih... Po končanem študiju diplomantom ni potrebno opravljati pripravništva. 

Več o študijskem programu: www.fvz.upr.si 

• Praktično usposabljanje
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dodiplomski studij
program Prehransko svetovanje – dietetika 

Vrsta programa
visokošolski strokovni študijski program (1. stopnja) 

Strokovni naslov 
diplomirani dietetik (VS) oz. diplomirana dietetičarka (VS)

Vpisni pogoji 
Pogoj za vpis v 1. letnik je opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem 

programu, poklicna matura ali matura.
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na splošni uspeh pri maturi, poklicni 

maturi oz. zaključnem izpitu (60 % točk) in splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk). 

Trajanje študija 
tri leta

Število kreditnih točk (KT) 
180 KT (60 KT za letnik) 

Način študija 
redni , izredni

Kraj izvajanja študija 
Izola 

ˇ
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predmetnik

I. letnik (60 KT) 
•  Okoljsko zdravje
• Biofizika
• Biologija celice
• Pridelava živil
• Osnove kemije
• Uvod v javno zdravje
• Kemija
• Biokemija
• Informatika v zdravstvu
• Psihologija
• Angleščina II
• Osnove managementa v zdravstvu
• Trije izbirni predmeti 

II. letnik (60 KT) 
• Mikrobiologija
• Predelava živil
• Anatomija, fiziologija in patologija
• Didaktika v dietetiki
•  Kakovost in nadzor nad kakovostjo 

in varnostjo živil
•  Prehranjevanje in gibanje (osnove 

energijsko hranilnega ravnotežja)
•  Prehrana in življenjski slog v 

različnih življenjskih obdobjih
•  Organizacija in tehnologije pri 

pripravi hrane
•  Praktično usposabljanje v 

delovnem okolju I (6 tednov)

III. letnik (60 KT) 
• Uvod v raziskovalno delo
• Dietetika
• Patofiziologija prehrane
• Klinična prehrana I
•  Farmakologija in laboratorijska 

medicina
• Klinična prehrana II
• Trije izbirni predmeti 
•  Praktično usposabljanje v 

delovnem okolju II (9 tednov)
•  Zaključna projektna naloga z javno 

predstavitvijo

Namen študijskega programa je izobraziti kakovostne diplomante, ki bodo znali osveščati javnost in določene ciljne skupine prebival-
stva o pomenu in načinu zdravega načina prehranjevanja za zdravje, o varnosti hrane, o varovanju in krepitvi zdravja nasploh. Kot pre-
hranski svetovalci bodo izvajali naloge, opredeljene v strategiji prehranske politike, tako v zdravstvenih institucijah na primarni ravni 
in različnih vladnih in nevladnih organizacijah, kot tudi v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, socialnem skrbstvu, posve tovalnicah, 
gostinsko-turističnih dejavnostih ipd. Kot dietetiki pa bodo nepogrešljivi v vseh zdravstvenih ustanovah na primarni, sekundarni in 
terciarni ravni (samostojni svetovalec ali član interdisciplinarne obravnave in oskrbe bolnika na področju klinične prehrane in dietotera-
pije). S svojo dejavnostjo lahko bistveno pripomorejo k hitrejšemu okrevanju in boljšemu počutju bolnikov med in po preboleli bolezni.

IZBIRNI PREDMETI
Notranje izbirni predmeti: Alternativni načini prehranjevanja, Epidemiologija nalezljivih bolezni povezanih s hrano, 

Motnje hranjenja, Prehrana in šport, Senzorika, Promocija zdravja in zdravstvene vzgoje, Angleščina I, Metode in tehnike 
komuniciranja v zdravstvu, IKT pri svetovalnem in izobraževalnem delu zdravstvenih delavcev. Poleg navedenih izbirnih 
predmetov lahko študent, po dogovoru z učiteljem tutorjem, izbira tudi zunanje izbirne predmete (izbirni predmeti iz 
drugih akreditiranih programov doma ali v tujini).

Več o študijskem programu: www.fvz.upr.si 
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•  Prijava in vpis v dodiplomski študij 
Postopek prijave za vpis v dodiplomske študijske programe določa Razpis za vpis v študijskem 

letu 2013/14. V razpisu, objavljenem konec januarja 2013, je navedeno tudi število vpisnih mest za 
posamezne študijske programe. 

V letu 2013 bo prijave za kandidate, ki bodo na prvem mestu navedli program Univerze na  
Primorskem, sprejemala Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze v Ljubljani. 

Informacije o prijavnem postopku in vpisu poiščite na spletnih straneh Visokošolske  
prijavno-informacijske službe Univerze na Primorskem (www.vpis.upr.si), vprašanja pa  
naslovite na e-naslov: vpis@upr.si ali pokličite na tel. +386 5 611 75 10.

Sprejeti kandidati bodo prejeli pisno povabilo fakultete oziroma visoke šole k vpisu. 

Postopek prijave za vpis v študijske programe določa letni razpis 
za vpis. Razpis za vpis v dodiplomski študij, ki je skupen za vse 
visokošolske zavode v Republiki Sloveniji, objavi Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Razpis za podiplomski študij 
pa objavijo univerze samostojno, najkasneje štiri mesece pred začetkom 
izvajanja študijskega programa.

ˇprijava in vpis

             v
 studijske programe
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•  Prijava in vpis v podiplomski študij 
Roki za prijavo in vpis v podiplomske študijske programe so objavljeni v razpisu za vpis v 

podiplomski študij. Univerza na Primorskem objavi razpis v dnevnem časopisju in na svojih spletnih 
straneh, praviloma konec maja za prihodnje študijsko leto. 

Prijave kandidatov zbira članica Univerze na Primorskem, ki izvaja študijski program.  
Rok za oddajo prijave je praviloma do sredine septembra, vpis v študijske programe pa poteka v  
drugi polovici septembra 2013.

Več o prijavi in vpisu 2013/14: www.vpis.upr.si
prijava in vpis

             v
 studijske programe
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Univerza na Primorskem je raziskovalno usmerjeno univerzitetno središče, 
ki med svojimi članicami združuje tudi dva raziskovalna inštituta, kar je 
posebnost v slovenskem prostoru, in sicer Znanstveno-raziskovalno sre-
dišče (UP ZRS) in Inštitut Andrej Marušič (UP IAM). Znanstveno-razisko-
valno delo pa poteka tudi na visokošolskih članicah UP, in sicer na Fakul-
teti za mana gement (UP FM), Pedagoški fakulteti (UP PEF), Fakulteti 
za turistične študije – Turistici (UP FTŠ Turistica), Fakulteti za vede o 
zdravju (UP FVZ), Fakulteti za humanistične študije (UP FHŠ) in Fa-
kulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP 
FAMNIT). Slednji na področju znanosti delujeta v tesni povezavi z UP ZRS 
oziroma z UP IAM. Raziskave potekajo v okviru nacionalnih in mednarodnih 
raziskovalnih programov in projektov ter v sodelovanju z gospodarstvom in 
drugimi uporabniki znanja.

raziskovalna 

       in razvojna dejavnost
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podrocja
raziskovanja

ˇ

Znanstveno-raziskovalno
delo na članicah univerze 

poteka znotraj raziskovalnih skupin oziroma 
inštitutov, ki so registrirani pri Javni agenciji 
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. 

Teh je na UP skupaj 16, pokrivajo pa vse razisko-
valne vede: 
- Inštitut za medkulturne študije UP FHŠ,
- Inštitut za raziskovanje v managementu (UP FM),
- Raziskovalna skupina UP FAMNIT,
-  Inštitut za edukacijske, informacijske in 

matematične študije (UP PEF),
- Turizem (UP FTŠ TURISTICA),
- Raziskovalna skupina UP FVZ,
-  Inštitut za sredozemske humanistične in 

družboslovne študije (UP ZRS),
-  Inštitut za sredozemsko kmetijstvo in oljkarstvo 

(UP ZRS),
- Inštitut za biodiverzitetne študije (UP ZRS),
- Inštitut za dediščino Sredozemlja (UP ZRS),
- Inštitut za jezikoslovne študije (UP ZRS),
- Inštitut za kineziološke raziskave (UP ZRS),
- Inštitut za zgodovinske študije (UP ZRS),
- Inštitut za geografske študije (UP ZRS),
- Pravni inštitut (UP ZRS),
-  Raziskovalna skupina UP IAM: 

• Oddelek za informacijske znanosti in tehnologijo, 
• Oddelek za matematiko, 
• Oddelek za proučevanje zdravja, 
• Oddelek za tehnologijo, 
•  Slovenski center za raziskovanje samomora (SCRS).

mladi  
raziskovalci
Mladi raziskovalci so podiplomski študenti, ki se raziskovalno usposabljajo v 
raziskovalnih skupinah članic UP FM, UP FAMNIT, UP PEF, UP FVZ, UP ZRS in 

UP IAM za pridobitev doktorata znanosti. Na ta način želi univerza povečati svoj raziskovalni in 
visokošolski potencial ter pridobiti nov mlad kader. 

Podiplomski študij in raziskovalno usposabljanje financira Javna agencija za raziskovalne dejavnosti 
Republike Slovenije (ARRS). Univerza v skladu s potrjeno listo mentorjev mladim raziskovalcem, ki so 
izbrani na javnem pozivu ARRS, vsako leto predvidoma v mesecu maju objavi javni razpis za kandidate 
za mlade raziskovalce. V letu 2013 bo univerza razpisala sedem novih mest za mlade raziskovalce. 
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Vse članice naše univerze omogočajo študentom vključevanje v raziskovalno delo. 
•  UP FHŠ spodbuja svoje študente k vključevanju v raziskovalne projekte v 

sodelovanju z UP ZRS, tako da lahko študentje s svojimi predlogi sodelujejo
pri pripravi in izvajanju nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektov, sodelujejo lahko pri 
organizaciji konferenc, znanstvenih in strokovnih sestankov ter pri znanstvenem publiciranju v ok-
viru Univerzitetne založbe Annales. UP ZRS spodbuja stike dodiplomskih in podiplomskih študentov 
z uveljavljenimi domačimi in mednarodnimi raziskovalci, ki gostujejo na UP, ter jih pod mentor-
stvom priznanih in uspešnih znanstvenih delavcev in raziskovalnih sodelavcev uvaja v metodologijo 
raziskovalnega dela.

• Na UP FM imajo študenti možnost, da svoje raziskovalno delo usmerijo v aplikativne raziskave, 
ki rešujejo aktualne probleme v gospodarstvu. Svoje raziskovalne rezultate lahko predstavijo na 

Znanstveno-raziskovalno središče
Centro di Ricerche Scientifiche
Science and Research Centre

vkljucevanje studentov  
v raziskovalno delo

ˇ ˇ

Znanstveno-raziskovalno središče Univerze na Pri-
morskem (UP ZRS) uresničuje svoje poslanstvo z znanstveno-
raziskovalnim, strokovnim in izobraževalnim delom, tako da 
stremi k znanstveni odličnosti in primerljivosti z mednarodn-
imi znanstvenimi tokovi. 

Deluje izrazito interdisciplinarno, kar se kaže v pre-
pletanju humanističnih, družboslovnih in naravoslovnih ved, 
s posebnim poudarkom na preučevanju tematik Sredozemlja 
in zgornjejadranskega območja v primerjavi s srednjeevrop-
skim in še posebno celotnim slovenskim prostorom. Posebej si 
prizadeva delovati kot razvojni dejavnik v regionalnem okolju. 
Več kot 100 raziskovalcev in drugo strokovno in admini-
strativno osebje dela na številnih temeljnih, aplikativnih, 
ciljnih-raziskovalnih, mednarodnih in drugih projektih. 

Za izvajanje svoje dejavnosti je UP ZRS organiziran v 
naslednje organizacijske enote (OE):
•raziskovalne skupine oziroma inštituti, ki izvajajo raziskovalne 
programe, temeljne, aplikativne in razvojne raziskave, strokovne 

analize in strokovna svetovanja, usposabljajo mlade raziskovalce ter 
organizirajo izobraževanja na področju dela posamezne OE; 
•infrastrukturne in podporne enote, ki opravljajo strokovna in 
tehnična dela za potrebe znanstveno-raziskovalnih OE: Center za 
raziskovanje javnega mnenja, Center za sodelovanje z gospo-
darstvom, Center za informacijsko in infrastrukturno podporo 
raziskovanju, Knjižnica, Univerzitetna založba Annales, Center za 
upravljanje projektov, Laboratorij Ikarus, Laboratorij za moleku-
larno ekologijo, Laboratorij za snovno in nesnovno dediščino, Me-
duniverzitetni center za beneško zgodovino in kulturno dediščino.
•upravne organizacijske enote, ki izvajajo upravno poslovne 
procese pri vseh poslovnih funkcijah, potrebnih za delovanje UP ZRS;
•organizacijske enote, vezane na soustanoviteljstvo z drugimi 
pravnimi subjekti: Laboratorij za preskušanje oljčnega olja.

Vabimo vas, da na UP ZRS opravite študijsko prakso in 
se v naši čitalnici in na spletni strani seznanite z rezultati 
raziskovalnega dela, objavljenimi v številnih periodičnih in 
monografskih publikacijah. 

www.zrs.upr.si
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študentskih konferencah in na raziskovalnih sestankih. Vzpostavljena je študentska borza dela s 
ponudbo dela študentom, ki se želijo vključiti v raziskovalne projekte. 
• Študenti UP FAMNIT se lahko vključujejo v raziskovalno delo na fakulteti in na UP IAM, ki je pod-
robneje predstavljeno v nadaljevanju.

• Študenti UP PEF sodelujejo v teoretičnih raziskavah in v večji meri v raziskovanju prakse. 
Vključujejo se v delo na domačih in mednarodnih projektih pri vseh stopnjah pedagoških raziskav 
(študij literature, načrtovanje, zbiranje podatkov, obdelava podatkov in interpretacija). Izsledke 
raziskav nato uporabijo tudi pri pisanju diplomskih del in člankov, ki jih objavljajo  
predvsem v slovenskih pedagoških revijah ter jih velikokrat skupaj z učitelji in sodelavci tudi  
predstavijo na strokovnih in znanstvenih srečanjih.

• Študenti UP FTŠ Turistice se v raziskovalno delo vključujejo s krajšimi raziskovalnimi 
nalogami s področja turizma, v okviru katerih obravnavajo razvojne dileme in potrebe slovenskega 
turističnega gospodarstva. 

• Študenti UP FVZ se pri pripravi diplomske naloge seznanijo z raziskovalnim delom v zdravs-
tveni negi, predvsem v obliki kvantitativnih in kakovostnih raziskav. 

Inštitut Andrej Marušič
Istituto Andrej Marušič
Institute Andrej Marušič
http://www.iam.upr.si/
https://www.facebook.com/UPInstitutAndrejaMarusica

V novembru 2011 se je Primorski inštitut za naravoslov-
ne in tehnične vede (UP PINT) preimenoval v Inštitut Andrej 
Marušič (UP IAM), na UP pa v sodelovanju z UP FAMNIT tvori 
jedro raziskovalnega in razvojnega dela na področju 
naravoslovja. Povezanost obeh članic omogoča študentom 
UP FAMNIT, da jih profesorji že med študijem vključijo v svoje 
raziskovalne projekte na inštitutu.

UP IAM deluje v okviru 4 oddelkov, ki sodelujejo v 
interdisciplinarnih projektih na različnih področjih: Oddelek 
za informacijske znanosti in tehnologije sodeluje z Oddel-
kom za tehnologijo na projektih, povezanih z varovanjem 
okolja, z Oddelkom za preučevanje zdravja pa na področju 
e-zdravja. Oddelek za matematiko je s svojim delovanjem in 
znanjem nepogrešljivo povezan z vsemi oddelki in njihovimi 
projekti. Seveda pa se posamezni oddelki ukvarjajo z razisko-

vanjem na širokem spektru znanj na svojih področjih. Znotraj 
inštituta delujeta tudi Slovenski center za raziskovanje 
samomora (SCRS), prvi tovrstni center v Sloveniji, katerega 
področje zajema predvsem inovativne načine reševanja pro-
blema samomora in pa Center za sodelovanje z industrijo 
(CSI), ki skrbi za povečanje prenosa znanja ter dobrih praks 
v gospodarstvo. 

Danes na inštitutu potekajo 3 programi, letno 3 med-
narodne konference in 33 slovenskih ter mednarodnih 
projektov, inštitut odlično sodeluje tudi z gospodarstvom 
in drugimi uporabniki znanja, ključna prednost pa je močna 
vpetost v mednarodno okolje. Delo na inštitutu študentom 
omogoča nabiranje praktičnih delovnih in strokovnih izku-
šenj med delom s priznanimi raziskovalci.
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S povečevanjem izobraževalne ponudbe na Primorskem naraščajo tudi 
potrebe po ustreznih bivalnih zmogljivostih za študente. Študentski 
domovi si kljub zaenkrat še omejenim možnostim prizadevamo spremljati 
povpraševanje. Poleg obravnave prošenj za sprejem in subvencioniranja 
ter nameščanja, veliko časa namenjamo informiranju študentov o 
ponudbi in postopkih namestitve. Pri tem sodelujemo z dijaškimi domovi 
v Kopru, Izoli, Portorožu in Novi Gorici ter z zasebniki, pri katerih 
so nastanjeni študenti. Študenti imajo torej možnost nastanitve v 
študentskih in dijaških domovih ter pri zasebnih najemodajalcih. 
Prednostna naloga Študentskih domov je izgradnja novih prostorskih 
zmogljivosti in zagotavljanje bivalnih pogojev s kakovostnim standar-
dom za vse mlade izobražence, ki študirajo, poučujejo in raziskujejo 
na območju Primorske. Dejstvo je namreč, da bivalne zmogljivosti ne 

Študentski domovi
Case dello Studente
Student Residences
 

nastanitev
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prijava za bivanje

pokrivajo potreb študija Univerze na Primorskem in drugih visokošol-
skih zavodov v tem prostoru. V nadaljevanju predstavljamo podrobnosti 
ponudbe ležišč in subvencioniranja nastanitve študentov.

Pozor! Vsi, ki boste prvič vlagali prošnje za nastanitev v študentskih ali 
dijaških domovih ali za pridobitev subvencije za bivanje pri zasebnem 
stanodajalcu, se morate prijaviti na Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja
študentov, ki bo objavljen na spletnih straneh www.mizks.gov.si ter  

www.sd.upr.si v drugi polovici maja. Prošnjo za SPREJEM subvencioniranega bivanja študent odda 
preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/bivanje/. Rok za oddajo 
prošnje je 10. avgust tekočega študijskega leta. Prošnjo za podaljšanje bivanja študent odda preko 
elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/bivanje/. Rok za oddajo prošnje 
za podaljšanje je 20. avgust tekočega študijskega leta. Navodila o oddaji vloge so na voljo na spletni 
strani UP Študentski domovi in na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in 
šport. Študenti so uvrščeni na prednostni seznam na podlagi točkovanja (učni uspeh, materialni 
položaj, oddaljenost do kraja študija) in v skladu s pogoji in merili Pravilnika o subvencioniranju 
bivanja študentov v študentskih domovih. 

 
Vse informacije o sprejemu in podaljšanju bivanja ter subvencijah dobite v pisarni Študentskih  
domov, kamor pošljete tudi prijavo za bivanje: 
Študentski domovi UP
Pisarna za študentske domove
Ankaranska cesta 7, 6000 Koper 
Tel. +386 5 611 75 07
www.sd.upr.si 

Poiščite nas,  
skupaj bomo lažje našli rešitev za vašo nastanitev v času študija!
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bivanje v studentskih  
in dijaskih domovih

ŠTUDENTSKI DOM PORTOROŽ 
Obala 11, 6320 Portorož
Tel.: +386 5 674 5401, faks: +386 5 674 5402
Št. postelj: 126, eno- in dvoposteljne sobe, dva 
štiriposteljna apartmaja 
Bivalne razmere v sobah: lastne sanitarije (WC s 
prho), KTV, internetni priključek, manjša kuhinja
Skupni prostori: manjši prostor za rekreacijo, 
računalnica in učilnica, parkirišče, prostor za druženje
Čas bivanja: študijsko leto 
Cena bivanja: okvirno 96 EUR 

ŠTUDENTSKI DOM KOPER 
Ankaranska cesta 7, 6000 Koper
Tel.: +386 5 611 7507, faks: + 386 5 611 7513
Št. postelj: 91, dvo- in tri posteljne sobe, trije
štiriposteljni apartmaji
Bivalne razmere v sobah: lastne sanitarije (WC s
prho), manjša kuhinja, KTV, internetni priključek
Skupni prostori: prostor za druženje 
Čas bivanja: študijsko leto 
Cena bivanja: okvirno 105 EUR

DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM KOPER
Cankarjeva 5, 6000 Koper
Tel.: +386 5 662 6250, faks: +386 5 662 6251
Št. postelj: 200, dvoposteljne
Bivalne razmere v sobah: v sobi ni sanitarij,  
kuhanje v sobah ni dovoljeno
Skupni prostori: skupne sanitarije, računalniška 

učilnica, internet, TV, knjižnica, čitalnica 
Čas bivanja: oktober - junij in september 
Cena bivanja: okvirno 100 EUR

DIJAŠKI DOM IZOLA  
Ul. Prekomorskih brigad 7, 6310 Izola
Tel.: +386 5 662 1720 in  faks: +386 5 662 1725
Št. postelj: 50, dvoposteljne in triposteljne sobe
Skupni prostori: knjižnica s čitalnico, računalniška 
soba, fitnes, pralnica, samopostrežna restavracija
Bivalne razmere v sobah: sobe brez sanitarij,  
kuhanje v sobah ni dovoljeno
Čas bivanja: oktober - junij 
Cena bivanja: okvirno 95 EUR

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ  
Sončna pot 20, 6320 Portorož
Tel.: +386 5 671 2240 in +386 5 671 2243,  
gsm: +386 51 602 446, faks: +386 5 671 2241
Št. postelj: 80, dvoposteljne sobe 
Bivalne razmere v sobah: v sobi ni sanitarij, kuhanje 
v sobah ni dovoljeno
Skupni prostori: čajna kuhinja v vsakem traktu (za 
deset sob); možnost uporabe knjižnice s čitalnico, 
dveh učilnic, računalniške učilnice, trim prostora s 
kabinetom za fitness, zunanjega košarkaškega igrišča 
Drugo: dom ima kuhinjo in jedilnico, kjer je možnost 
prehranjevanja za abonente po nižjih cenah
Čas bivanja: oktober – junij in september
Cena bivanja: okvirno 95 EUR 

ˇ
ˇ

114



DIJAŠKI DOM NOVA GORICA  
Streliška pot 7, 5000 Nova Gorica 
Tel.: +386 5 335 4811, 335 4803, fax.:+386 5 302 1441
Število postelj: 54, eno- in dvoposteljne sobe 
Bivalne razmere v sobah: v vsaki sobi je kopalnica z 
WC, v domu je internetni priključek
Skupni prostor je v učilnici z računalniki in TV
Drugo: v sklopu doma je samopostrežna restavracija, 
kjer je možnost prehranjevanja s študentskimi boni. 
Čas bivanja: oktober - september
Cena bivanja: okvirno 113 EUR na osebo z zajtrkom 

PRENOČIŠČA PRISOJE  
Prisoje 9, Koper 
Tel.: +386 5 625 9135 
Število postelj: 22, dvo- in troposteljne sobe 
Bivalne razmere v sobah: lastne sanitarije (WC 
s prho), skupna manjša kuhinja, KTV, internetni 
priključek
Čas bivanja: študijsko leto
Cena bivanja: okvirno 118 EUR 

ŠTUDENTSKI DOM CENTER JADRO  
Destradijev trg 11, 6000 Koper  
Tel.: +386 5 90 78 300; +386 41 603 045
e-mail: info@jadro.si  
internetni naslov: http://jadro.si/dom 
Število postelj: 30, dvoposteljne sobe
Bivalne razmere v sobah: lastne sanitarije (WC s 
prho), internetni priključek 
Skupni prostori: študijska soba, čajna kuhinja, dvo-
rana, klubski prostor za družabnost s TV  in zunanje 
travnato igrišče
Čas bivanja: od septembra do junija
Cena bivanja: okvirno 110 EUR na osebo

SUBVENCIJE
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport študentom subvencionira 730 stanarin pri zaseb-
nikih, ki izpolnjujejo pogoje iz razpisa za oddajo bivalnih zmogljivosti, ustreznih za bivanje študentov 
visokošolskih zavodov na Primorskem za tekoče študijsko leto. V študijskem letu 2012/13 znaša subvenci-
ja za posteljo 40 EUR. Predpogoj za pridobitev subvencije je prijava na razpis. 
Podatki in pojasnila o razpisu in vseh formalnostih, ki jih morajo opraviti bodoči študenti,
so na voljo na spletni strani  www.sd.upr.si.

bivanje 
pri zasebnikih
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del studija 
na drugi slovenski univerzi
Univerza na Primorskem je bila tudi ena od pobudnic za uveljavitev programa 
nacionalne mobilnosti, ki študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti 

namesto na matični univerzi, na kateri je redno vpisan, opravi v sorodnem študijskem programu drugih 
treh slovenskih univerz. Izmenjave v okviru tega programa trajajo od 3 do 12 mesecev, lahko pa tudi 
manj, kadar študent na drugi univerzi izbere in opravlja le posamezne študijske obveznosti. Pogoj za 
udeležbo na nacionalni mobilnosti je, da je študent zaključil najmanj prvi letnik dodiplomskega študija 
in da ima oziroma bo imel v času izmenjave na drugi univerzi status študenta na matični univerzi.

Želite opraviti del študijskih obveznosti na drugi univerzi - doma ali v tujini? 
Več informacij lahko dobite v Sektorju za mednarodno sodelovanje Univerze na Primorskem in 

mednarodnih pisarnah naših fakultet. 

Mednarodna mobilnost zajema izmenjave na področju izobraževanja in raziskovalnega dela, ki 
potekajo na podlagi sklenjenih bilateralnih sporazumov in v okviru različnih mednarodnih programov. 

Univerza na Primorskem študentom omogoča mednarodno mobilnost v okviru programa Srednjeev-
ropske pobude CEEPUS in programa Evropske komisije Vseživljenjsko učenje (VŽU) - ERASMUS. Največje 
število izmenjav se odvija prav v okviru programa VŽU – ERASMUS, ki študentom omogoča, da del 
študijskih obveznosti opravijo v tujini. Izmenjave se lahko udeležijo z namenom študija ali praktičnega 
usposabljanja. Izmenjave so namenjene študentom vseh treh ciklusov študija in skupno lahko trajajo do 
24 mesecev v celotnem obdobju visokošolskega izobraževanja. Pri tem lahko posamezna izmenjava, tako 
študijska kot praktično usposabljanje, traja najmanj 3 in največ 12 mesecev. Za udeležbo na izmenjavi z 
namenom študija mora biti študent vpisan vsaj v drugi letnik dodiplomskega študija. 

Študijska izmenjava je neprecenljiva življenjska izkušnja! 
Zato si želimo, da bi čim več naših študentov preživelo del študija na tuji univerzi, kot tudi, da bi se 

čim več tujih študentov odločilo za izmenjavo na naši univerzi. V preteklem študijskem letu je bilo na 
izmenjavi več kot 80 naših študentov, gostili pa smo 164 tujih študentov.

 studij in prakticno 

usposabljanje v tujiniˇ
ˇ

ˇ
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center za jezike up
www.cjup.upr.si

Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem 
(UP FHŠ) v okviru Centra za jezike UP (http://www.cjup.upr.si/) 
ponuja sodobno, multimedijsko učenje tujih jezikov.

Večjezičnost je osebnostno bogastvo in kapital na trgu dela. Pravilnik o notranji mobilnosti UP 
omogoča študentom in študentkam vseh članic univerze, da postanejo večjezični in daje možnost 
izbire tujega jezika kot sestavnega dela študijskega programa oziroma kot zunanjega izbirnega pred-
meta. CJUP ponuja v letu 2013/14 učenje jezikov po Skupnem evropskem jezikovnem okvirju (SEJO 
ali CEFR), in sicer: 
- italijanščino (raven A1 in A2, B1 in B2, C1 in C2) 
- francoščino (raven A1 in A2, B1 in B2) 
- nemščino (raven A1 in A2, B1 in B2) 
- španščino (raven A1 in A2, B1 in B2) 
- ruščino (raven A1 in A2, B1 in B2)
- hrvaščino (raven A1 in A2, B1 in B2)
- kitajščino na osnovni ravni A1 in A2!

Jezikovno in medkulturno komunikacijo študentje in študentke pridobivajo v multimedijskem 
okolju, ob individualnem in skupinskem pouku z učitelji lektorji, v delavnicah in specializiranih 
učilnicah ob vajah, kolokvijih in samostojnem učenju. 

Za študente, ki imajo pomanjkljivo znanje angleščine, CJUP ponuja tečaje poglabljanja 
angleščine na vmesni ravni (B1 in B2). 

UČENJE JEZIKA KOT NOTRANJEGA ALI ZUNANJEGA IZBIRNEGA PREDMETA VELJA 6 KT.

Več informacij je objavljenih na spletni strani centra, svoja vprašanja pa nam lahko pošljete na 
e-naslov: cjup@fhs.upr.si. 
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OSNOVNI PROGRAMI ŠPORTNIH DEJAVNOSTI:
V ta sklop uvrščamo rekreativno vadbo, ki poteka 
vse leto v športnih objektih na območju Kopra, 
Izole in Pirana, in vse sezonske aktivnosti, ki jih 
izvajamo na prostem:    
•  redna rekreativna vadba: košarka, odbojka, 

futsal, aerobika, fitness, badminton…; 
•  sezonske aktivnosti: pohodništvo, nordijska 

hoja, kolesarjenje, odbojka na mivki, jadranje, 
veslanje, smučanje, deskanje, rafting…

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM:
Sem sodijo izobraževalne vsebine, preko katerih 
udeleženci pridobijo nova znanja, veščine ali 
formalno podlago za izvajanje aktivnosti s 
področja športa: 
•  tečajne oblike: tenis, plavanje, ples, smučanje,  

deskanje na snegu, jadranje, potapljanje, 
veslanje, jadranje na deski (windsurfing), 
samoobramba, tečaj za voditelja čolna…;

•  tečaj za pridobitev naziva učitelj smučanja 
oz. deskanja na snegu, inštruktor aerobike, 

Športne dejavnosti predstavljajo dodano vrednost k osnovnim 
programom in aktivnostim UP. Študentom želimo omogočiti, da bodo 
tudi s pomočjo športnih programov dodatno razvijali sposobnosti 
učinkovitega komuniciranja, sodelovanja, moštvenega dela, 
samostojnega razmišljanja in inovativnosti. Program univerzitetnega 
športa smo razdelili na 5 sklopov: 

  sport 
  na univerzi na primorskemˇ
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vaditelj plavanja;
•   tečaj za pridobitev naziva zapisnikar ali  

sodnik.

ŠPORTNO ZABAVNI PROGRAM:
Sem uvrščamo športno zabavne prireditve, 
namenjene vsem študentom – tudi tistim, ki se s 
športom ne ukvarjajo pogosto:
•  Čista desetka (jesen),
•  Bela čista desetka (zima),
•  Cvetoča čista desetka (pomlad),
•  Mokra čista desetka (poletje).

TEKMOVALNI PROGRAM:
Za študente Slovenske Istre vsako leto 
organiziramo Univerzitetno ligo UP v moštvenih 
športih. Prav tako pošiljamo naše športnike na 
državna in mednarodna tekmovanja ter takšna 

tekmovanja tudi organiziramo:
•  Univerzitetna liga UP;
•  Univerzijade, državna, evropska in svetovna 

univerzitetna prvenstva.

PROGRAM KAKOVOSTNEGA ŠPORTA:
Študente športnike vzpodbujamo, da se tudi v 
obdobju študija ukvarjajo s športom. Z uni-
verzitetnimi reprezentancami ter posamezniki 
sodelujemo na različnih tekmovanjih. 
Športnikom omogočamo redne treninge pod 
strokovnim vodstvom. 
•  Univerzitetne ekipe: košarka, odbojka, mali 

nogomet...
•  reprezentanti UP: tenis, badminton, namizni 

tenis, smučanje, deskanje na snegu, 
orientacijski tek, odbojka na mivki...

Šport za študente UP izvaja Univerzitetna športna zveza Primorske. V kolikor imate kakšna 
vprašanja, mnenja, komentarje, kritike ali predloge, nam pišite na info@uszp.si ali obiščite našo 
spletno stran www.uszp.si.

Univerzitetna športna zveza Primorske
Pristaniška ulica 3, 6000 Koper
Telefon: +386 5 662 62 45, Faks: +386 5 662 62 36
Mobilni telefon: +386 51 692 100
Elektronska pošta: info@uszp.si
Spletna stran: www.uszp.si
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Na Univerzi na Primorskem (UP) vzpostavljamo karierno načrtovanje in svetovanje povezano 
z vseživljenjskim učenjem, kar omogoča študentom lažje načrtovanje kariere in oblikovanje 
kompetenčnega profila. Preko izvedbe krajših oblik izobraževanja, ki so namenjene nadgraje-
vanju in poglabljanju znanj na posameznih strokovnih področjih, spodbujamo in razvijamo kulturo 
vseživljenjskega učenja. Intenzivno sodelovanje univerze z institucijami iz družbenega okolja se 
odraža v dobri vpetosti študijskih programov v okolje.

V okviru projekta Karierno načrtovanje in svetovanje za učinkovit vstop na trg dela je UP 
vzpostavila informacijski portal www.ustvarikariero.si, kjer najdete napotke kako pripraviti svoj 
kompetenčni portfolijo in osebno predstavitev, na voljo so tudi informacije o študijskih programih, 
o možnostih dodatnih izobraževanj in usposabljanj, o študentski praksi ter napoved dogodkov v 
okviru projekta.

Do sedaj smo priredili več kot 40 delavnic, gostili več kot 40 predstavnikov iz gospodarstva ter 
vključili v aktivnosti projekta več kot 1500 udeležencev. Obiskali smo tudi 8 slovenskih podjetij ter 
organizirali 7 javnih dogodkov (okrogle mize, posvete in strokovno srečanje).

Mreža partnerjev iz družbenega okolja se s povezovanjem izpopolnjuje in nadgrajuje, zato 
vas vabimo, da se nam pridružite!

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega social-
nega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa raz-
voja človeških virov 2007-2013, razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških 
virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, 
konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«. Projekt karierno načrtovanje 
in svetovanje za učinkovit vstop na trg dela (OP RCV_VS-11-016).

karierno svetovanje 

in vsezivljenjsko ucenje na up

ˇ
ˇ
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karierno svetovanje 

in vsezivljenjsko ucenje na up Kaj nudimo:
•  karierno svetovanje, svetovanje pri izbiri študija in poklica, svetovanje pri vpisnih in drugih 

postopkih;
•  svetovanje pri pripravi kompetenčnega portfolija in postopkih priznavanja neformalno 

pridobljenih znanj in spretnosti;
Prirejamo:
•  delavnice, seminarje, predavanja in druge oblike izobraževanja, kjer sodelujoči poslušajo 

vsebine, povezane z načrtovanjem kariere, poznavanjem poklicnih ciljev in interesov, ocenjevanjem 
lastne konkurenčnosti na trgu dela ter so seznanjeni s primeri dobrih praks;

•  okrogle mize s področja kariernega razvoja in trga dela;
• posvete in strokovna srečanja;
•  obiske v podjetja in gostovanja iz gospodarstva: prek obiskov v podjetjih in gostov iz delovnega 

okolja udeleženci spoznavajo zahteve in pričakovanja v praksi ter pridobivajo osebne izkušnje iz 
delovnega okolja, hkrati jim je ponujena možnost navezovanja stikov s potencialnimi delodajalci;

•  ALUMNI srečanja, ki so enkratna priložnost širjenja osebne mreže poznanstev. ALUMNI klub 
omogoča sodelovanje, druženje in izmenjavo izkušenj diplomantov ter posledično povezuje 
univerzo s širšim okoljem.

Več informacij:      
Blanka Palčič, koordinatorica projekta:
T. ++386  5 611 75 08
F: ++386  5 611 75 30
e-pošta: blanka.palcic@upr.si
www.ustvarikariero.si

tvoja kariera je pomembna!  
nacrtuj jo!ˇ
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Centro universitario per lo sviluppo e incubatore universitario del Litorale S.r.l.
University development center and university incubator of Primorska Ltd.

Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske (UIP) spodbuja in promovira podjetniško 
kulturo ter ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij, predvsem med mladimi, študenti, 
pedagoškimi delavci, raziskovalci in drugimi prebivalci. Med številnimi podjetniškimi idejami  
izbira inovativne, na znanju temelječe in tržno usmerjene ideje, ki jim skozi proces predinkubacije in 
inkubacije zagotavlja celovito podporo za razvoj poslovne ideje in ustanovitev novih podjetij z visoko 
dodano vrednostjo in novih raziskovalnih organizacij.  

Vanj se lahko vključijo vsi, posamezniki ali skupine, ki se podajajo na svojo podjetniško pot, obseg 
in oblika podpore pa je odvisna od faze inkubacije, v kateri se podjetniška skupina nahaja. UIP vas 
spremlja od začetka razvoja poslovne ideje do ustanovitve lastnega podjetja in uveljavitve na trgu.

uip  
univerzitetni razvojni 

center in inkubator 

primorske d.o.o.

kaj nudimo svojim clanom?ˇ
• najem opremljenih poslovnih prostorov 
•  svetovanje pri pripravi poslovnega načrta, ustanovitvi podjetja in prijavah na 

razpise za pridobivanje finančnih sredstev
• mentorstvo in spremljanje podjetniških skupin

• izobraževanje za potrebe poslovanja
• olajšan dostop do raziskovalnih institucij univerze
• pomoč pri iskanju potencialnih investitorjev
• mreženje med podjetji znotraj UIP in na dogodkih UIP 
• promocija na spletni strani, na dogodkih UIP in skozi projekte UIP 
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uip  
univerzitetni razvojni 

center in inkubator 

primorske d.o.o.

izzivi in projekti
PODJETNA PRIMORSKA
Za hitrejši in uspešnejši prehod v svet podjetništva UIP 
v partnerstvu z gospodarskimi družbami in podpornimi 
institucijami organizira natečaj za najboljši poslovni 
načrt Primorske »Podjetna Primorska«, ki hkrati 
predstavlja eno od možnih poti za vključitev v 
inkubator. Več o natečaju na www.podjetnaprimorska.si. 

I.ŠOLA
Inovacijska šola je izobraževalni program Univerze na 
Primorskem, ki temelji na filozofiji ustvarjalnega in kreativnega 
mišljenja »design thinking« po vzoru stanfordske univerze v ZDA 
in poteka v tesnem sodelovanju z gospodarstvom. 
I.šola je namenjena vsem, ki želijo pridobiti delovne izkušnje na konkretnih primerih iz 
gospodarstva ter na zanimiv in inovativen način preveriti svoje podjetniške sposobnosti. Glavni 
namen i.šole je izdelava izdelka, modela, procesa ali storitve, ki rešuje izziv podjetja. Odvija se 
v projektni skupini, ki jo vodita mentor iz sodelujočega podjetja in projektni mentor. Študenti v 
interdisciplinarni skupini rešujejo konkreten izziv podjetja, ki ga razvijajo »od ideje do inovacije«. 

Pridružite se nam na inovativnem doživetju! Več o i.šoli na www.uip.si in http://www.facebook.
com/InovacijskaSola.

KJER KAPLJAJO IDEJE IN RASTEJO PODJETJA

Kontakt:
UIP UNIVERZITETNI RAZVOJNI CENTER IN INKUBATOR PRIMORSKE d.o.o.
Ferrarska 8
6000 Koper
Tel: 00386 5 611 7950
Fax: 00386 5 611 7959
info@uip.si
www.uip.si
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Študentska organizacija Univerze na Primorskem ali na kratko 
ŠOUP, je najmlajša študentska organizacija, ki je nastala takoj po 
ustanovitvi Univerze na Primorskem. 

Osnovna dejavnost ŠOUP-a je organiziranje in izvajanje programov in 
projektov obštudijskih dejavnosti za študente Univerze na Primorskem 
in študente ostalih visokošolskih zavodov in fakultet na tem območju.

Delovanje ŠOUP-a je razdeljeno na 5 ključnih področij (resorjev),  
in sicer:
• kultura, 
• mednarodno sodelovanje, 
• šport in študentska rekreacija, 
• visoko šolstvo ter 
• sociala in študentska problematika. 

  soup 
   studentska organizacija  

   univerze na primorskem
ˇ
ˇ
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kultura
 Znotraj resorja za kulturo nas že šesto leto takoj po napornem izpitnem 
obdobju spremlja projekt Kultura raztura – dnevi študentske kulture v 
Kopru, kjer v dveh tednih priredimo vrsto kulturnih dogodkov, ki popestrijo 
zimsko študentsko dogajanje. V mesecu aprilu organiziramo projekt Spirala 

ob Dnevih knjige – večdnevno pestro dogajanje v samem središču mesta Koper: predstavitvene 
stojnice, delavnice, okrogle mize, koncerti in literarni večeri. V preteklem študijskem letu smo 
soorganizirali že četrti letnik projekta Likej, ki ponuja študentom in ostalim zainteresiranim novo, 
alternativno obliko izobraževanja, ki ne temelji na ustaljenih vzorcih fakultetnega poučevanja. Med 
letom v osrednjem prostoru Študentske organizacije Univerze na Primorskem in na drugih lokacijah 
priredimo nekaj študentskih fotografskih ali likovnih razstav. Od leta 2004 deluje Akademski 
pevski zbor Univerze na Primorskem (APZ UP), ki se je uveljavil kot ena najimenitnejših vokalnih 
zasedb v Sloveniji in na tujem. Z zanimivimi projekti in bogato koncertno dejavnostjo promovira 
mlado univerzo in mesto Koper po Sloveniji in drugod.

mednarodno sodelovanje
Resor za mednarodno sodelovanje skrbi za stike med domačimi 
in tujimi študenti, organizira okrogle mize, potopisna predavanja, 
mednarodne večere itd. Osrednji letni dogodek predstavlja projekt 
Mednarodni  vrtiljak, ki je večdnevna zmes najrazličnejših delavnic, predavanj, 

okroglih miz, plesa, glasbe ipd. Znotraj resorja delujeta dve mednarodni društvi – ESN Primorska 
(Erasmus Student Network Primorska) ter EGEA Koper (European Geography Association for 
students and young geographers Koper). Prvo skrbi za integracijo mednarodnih študentov, ki se 
odločijo za izmenjavo na UP, v tukajšnje okolje in jih povezuje z domačimi. EGEA Koper pa preko 
organizacije srečanj, okroglih miz, izmenjav idr. skrbi za pretok geografskega znanja.
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sport in 
studentska rekreacija

Na področju športnih aktivnosti, ki jih izvaja Univerzitetna športna zveza 
Primorske, organiziramo športno-rekreacijske aktivnosti za študente 

Univerze na Primorskem. Tako smo vzpostavili in uspeli zagotoviti pestro ponudbo rekreacije in 
vadbe (košarka, odbojka, badminton, namizni tenis, plavanje, futsal, karate, kegljanje, igre z žogo, 
tenis,..). Vsako leto izvedemo serijo čistih desetk (športno-družabna tekmovanje študentskih 
ekip vseh visokošolskih zavodov na Primorskem), ki privabljajo večje število študentov. Redno 
poteka tudi univerzitetna liga v košarki, odbojki in futsalu; organiziramo letni festival športa, 
razna državna in evropska univerzitetna prvenstva v različnih športih ter tečaje in manjša 
tekmovanja v različnih športnih disciplinah. Univerzitetna športna zveza Primorske je, v 
mednarodnem merilu, glede na starost in velikost univerze, dosegla zavidljive rezultate, saj je 
organizirala velike športne prireditve kot so različna Evropska univerzitetna prvenstva v različnih 
disciplinah ter Svetovno univerzitetno prvenstvo v futsalu leta 2008.

Vsako leto, na Rektorjev dan - predavanj prost dan za vse študente Univerze na Primorskem, 
poteka tradicionalna Jesenska čista desetka, ki je  celodnevna prireditev, ko študentje vseh 
fakultet in ostalih visokošolskih zavodov na Primorskem tekmujejo v desetih športno – družabnih 
disciplinah. Ko poteka Čista desetka, pripravimo tudi Brucovanje vseh študentk in študentov 
Univerze na Primorskem.

visoko solstvo
Resor za visoko šolstvo in študentsko svetovanje svetovanje skrbi za  
učinkovito zastopanje interesov študentov ob dejavnem ukvarjanju s problemi 
in spremembami, ki jih je prinesla bolonjska prenova. Seznanjanje študentov z 
aktualnimi dogodki in spremembami visokega šolstva na nacionalnem nivoju je 

osrednja naloga resorja. Resor je tesno povezan z univerzo in njenimi organi, na nacionalni ravni pa s 
svojim predstavnikom sodeluje v okviru Študentske organizacije Slovenije.

ˇ
ˇ

ˇ
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sociala in
studentska problematikaˇ
Resor za socialo in študentsko problematiko se zavzema za boljšo socialno 
raven vseh študentov. Pomemben segment delovanja resorja za socialo 

predstavlja tudi Klub študentskih družin Univerze na Primorskem, ki v svojih vrstah združuje 
študentske družine in rešuje njihove problematike (vprašanje statusa, bivanja,…). Resor za socialo 
je preko projekta PreProstoVoljni pričel aktivneje podpirati in promovirati tudi prostovoljno delo kot 
aktiven in dragocen način preživljanja prostega časa mladih in medgeneracijskega povezovanja. V 
okviru projekta smo organizirali krvodajalske akcije, zbirali oblačila za ženske in njihove otroke, 
ki so poiskali zatočišče v »varni hiši«, zbirali zamaške ter izvajali pomoč pri saniranju posledic 
naravnih nesreč, s katero vzpodbujamo solidarnost do sočloveka in tudi okolja. V študijskem letu 
2008 smo začeli tudi s projektom Čisto osveščeni, katerega namen je prav tako študente osveščati 
o okoljevarstveni problematiki. Resor za socialo skrbi tudi za brezplačno spletno posredovalnico 
študentskih sob – MOJCIMER. Poleg tega se z vsakoletnim celomesečnim projektom Zdravi maj 
resor za socialo trudi študentski populaciji približati zdrav in aktiven način življenja.

ŠOUP že sedmo leto izdaja primorski študentski univerzitetni časopis KAŽIN, brezplačno 
splošno izobraževalno glasilo, ki ga ustvarjajo študenti, njegovi bralci pa so študenti in mladi na 
Slovenski Obali, na Goriškem, na Tržaškem in po vsej Sloveniji. Osredotoča se na težave študentk 
in študentov, promovira temeljne civilnodružbene vrednote in spoštovanje različnosti. Pri svojih 
bralcih v prvi vrsti spodbuja kritično razmišljanje, saj se ne zadovoljuje s komercialnim pristopom do 
informiranja. 

Področje pravnega svetovanja je leta 2009 prevzel zavod PRIMORSKI PRAVNI CENTER (PPC), 
ki se je izkazal kot dobrodošla pomoč tistim skupinam prebivalstva, ki so finančno prikrajšane. 
S svojim delovanjem je zapolnil vrzel na področju utrditve pravne varnosti posameznika in 
boljše osveščenosti o njegovih pravicah in dolžnostih, ki je ob sedanjem času in v našem okolju 
prepotrebna infrastruktura. Center je od ustanovitve odprl nove prostore tudi v Izoli in Piranu. 
Informacije o zavodu so dostopne na www.ppcenter.si.

KARIERNI CENTER UNIVERZE NA PRIMORSKEM KOPER od ustanovitve leta 2007 deluje kot 
povezovalni člen med akademskim okoljem in gospodarstvom. Osnovna dejavnost centra je pomoč 
in svetovanje študentom pri kariernem razvoju in njihovim kasnejšim vključevanjem na trg dela. 
Izvajajo kakovostna karierna predavanja in delavnice, osebna svetovanja z izvedbo poklicnih 
psiholoških testiranj, coaching in načrtovanje karierne poti. Na ta način gospodarstvu zagotavljajo 
ustrezno usposobljen kader ter skrbijo za neformalno in učenje študentov.
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primss

uporabne informacije
Študentska organizacija 
Univerze na Primorskem (ŠOUP)
Pristaniška ulica 3, 6000 Koper
Tel.: +386 5 662 62 40; Faks: +386 5 662 62 36
Mobilni telefon: +386 41 670 004, +386 31 452 000
infotockakoper@soup.si; www.soup.si 
Prijava za študentske bone, infotočka, brezplačen  
dostop do interneta.

ŠOUPostaja Korotan 
Obala 11, 6320 Portorož 
Tel.: +386 5 674 83 30; Faks: +386 5 662 62 36
Mobilni telefon: +386 41 670 005
infotockaportoroz@soup.si; www.soup.si 
Prijava za študentske bone, infotočka, brezplačen  
dostop do interneta.

Karierni center Univerze na Primorskem (KC UP)
Pristaniška ulica 3, 6000 Koper
Tel.: +386 5 662 62 26; Faks: +386 5 662 62 36
Mobilni telefon: +386 30 696 228
info@kcup.si; www.kcup.si 

Univerzitetna knjigarna
Titov trg 4, 6000 Koper
Tel.: +386 5 611 75 58
info@uni-knjigarna.si; www.soup.si 
Nakup študijske literature po ugodnih cenah,  
stalna ponudba knjig in literature po akcijskih  
cenah, ugodne cene fotokopiranja, vezave  
diplomskih nalog in printanja.

Primorsko svetovalno središče (PRIMSS)
Gortanov trg 15, 6000 Koper
Mobilni telefon: +386 41 360 913
info@primss.si; www.primss.si  

Primorski pravni center (PPC)
Gortanov trg 15, 6000 Koper
Mobilni telefon: +386 40 900 399
info@ppcenter.si; www.ppcenter.si 

Brezplačna spletna posredovalnica študentskih 
sob – mojcimer.si
Vse zainteresirane najemojemalce in  
najemodajalce vabimo, da se registrirajo ter oddajo 
ali poiščejo sebi primeren oglas na naslovu  
http://www.mojcimer.si. 

Zavod Primorsko svetovalno središče – PRIMSS je odprta in prodorna delovna 
skupina mladih, ki za vse, ne glede na starost, izobrazbo ali družbeno-ekonomski 
status izvaja raznovrstna IZOBRAŽEVANJA, USPOSABLJANJA in SVETOVANJA 
(svetovanja, delavnice, seminarje, predavanja, tečaje, okrogle mize, debatna 
srečanja, terapevtske skupine ipd.). UČINKOVITA IN NENASILNA KOMUNIKACIJA 

(prepoznavanje besedne manipulacije, trening govornega izražanja in nastopanja,nenasilna medosebna 
komunikacija). OSEBNE STISKE (individualna in skupinska psihoterapevtska in psihosocialna pomoč, 
svetovanje pri zdravi prehrani in motnjah hranjenja, vodene skupine za samopomoč). SOCIALNA 
EKONOMIJA (zaposlovanje v 21. stoletju, ekonomija, prijazna človeku in okolju, etično, vzajemno in 
solidarno delovanje). OSTALI PROJEKTI IN DELAVNICE (Podporni center za mlade družine, Skupina za 
premagovanje in preprečevanje motenj hranjenja, itd.)
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knjizniceˇ
Med študijem boste potrebovali različno študijsko literaturo, ki si jo lahko 
izposodite v knjižnicah posameznih članic UP (Fakulteta za humanistične 
študije, skupna knjižnica Fakultete za management in Pedagoške fakultete, 
 Fakulteta za turistične študije – Turistica, Fakulteta za vede o zdravju, Znan-
stveno-raziskovalno središče in Fakulteta za matematiko, naravoslovje in infor-
macijske tehnologije) ter v mestnih knjižnicah v Kopru, Izoli in Piranu.

Knjižnica Fakultete za  
humanistične študije
Tel: + 386 5 663 7755
www.fhs.upr.si/Knjiznica
e-naslov: knjiznica@fhs.upr.si 

Skupna knjižnica Pedagoške fakultete  
in Fakultete za management 
Tel: + 386 5 610 2030
www.fm-kp.si/si/knjiznica.html
e-naslov: knjiznica@fm-kp.si 

Knjižnica Fakultete za turistične študije - 
Turistice
Tel: + 386 5 617 7030
www.turistica.si
e-naslov: knjiznica@turistica.si

Knjižnica za tehniko, medicino  
in naravoslovje - TeMeNa 
Tel.: + 386 5 611 7572, 
temena.famnit.upr.si
e-naslov: temena@upr.si

Knjižnica Fakultete za vede o zdravju
Tel: + 386 5 662 6462
www.fvz.upr.si
e-naslov: knjiznica@fvz.upr.si 

Knjižnica Znanstveno-raziskovalnega 
središča
Tel: + 386 5 663 7704
www.zrs-kp.si/SL/knjiznica.htm 
e-naslov: knjiznica@zrs.upr.si 

Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper
Tel.: +386 5 663 2600
www.kp.sik.si 
e-naslov: knjiznica.koper@kp.sik.si 

Mestna knjižnica Izola
Tel.: +386 5 663 1284 
www.izo.sik.si
e-naslov: knjiznica.izola@guest.arnes.si

Mestna knjižnica Piran
Tel.: +386 5 671 0870 
www.pir.sik.si
e-naslov: knjiznica.piran@guest.arnes.si
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UNIVERZA NA PRIMORSKEM
UNIVERSITÀ  DEL LITORALE
Titov trg 4, 6000 Koper
Tel.: +386 5 611 7500 
Faks: +386 5 611 7530
info@upr.si 
www.upr.si

FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE
FACOLTÀ  DI STUDI UMANISTICI
Titov trg 5, 6000 Koper
Tel.: +386 5 663 7740 
Faks: +386 5 663 7742
referat@fhs.upr.si
www.fhs.upr.si

FAKULTETA ZA MANAGEMENT
FACOLTÀ  DI MANAGEMENT
Cankarjeva 5, 6000 Koper
Tel.: +386 5 610 2000
Faks: +386 5 610 2015
referat@fm.upr.si
www.fm.upr.si 

PEDAGOŠKA FAKULTETA
FACOLTÀ  DI STUDI EDUCATIVI
Cankarjeva 5, 6000 Koper
Tel.: +386 5 663 1260
Faks: +386 5 663 1268
referat@pef.upr.si
www.pef.upr.si

FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE 
IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE
FACOLTÀ  DI SCIENZE MATEMATICHE, NATURALI 
E TECNOLOGIE INFORMATICHE
Glagoljaška 8, 6000 Koper
Tel.: +386 5 611 75 70
Faks: +386 5 611 75 71
referat@famnit.upr.si
www.famnit.upr.si 

FAKULTETA ZA TURISTIČNE ŠTUDIJE – 
TURISTICA 
FACOLTÀ  DI STUDI PER IL TURISMO  – 
TURISTICA
Obala 11a, 6320 Portorož
Tel.: +386 5 617 7000
Faks: +386 5 617 7020
info@turistica.si
www.turistica.si  

FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU
FACOLTÀ  DI SCIENZE DELLA SALUTE
Polje 42, 6310 Izola
Tel.: +386 5 662 6460
Faks: +386 5 662 6480
referat@fvz.upr.si 
www.fvz.upr.si

kontaktne stevilke
in naslovi

ˇ
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FAKULTETA ZA ZA ERGONOMSKE IN 
KINEZIOLOŠKE ŠTUDIJE
FACOLTÀ  DI STUDI DI ERGONOMIA  
E KINESIOLOGIA
Šmarska cesta 4, 6000 Koper
Tel.: +386 5 662 52 98
Faks: +386 5 611 75 71
a.kineziologija@famnit.upr.si

VISOKA ŠOLA ZA DIZAJN
ISTITUTO UNIVERSITARIO DI DESIGN
Vojkova cesta 63, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 5 923 5010
Faks: +386 5 923 5012
referat@vsd.si
www.vsd.si

ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDIŠČE
CENTRO DI RICERCHE SCIENTIFICHE
Garibaldijeva 1, 6000 Koper
Tel.: +386 5 663 7700 
Faks: +386 5 663 7710
info@zrs.upr.si
www.zrs.upr.si 

INŠTITUT ANDREJ MARUŠIČ
ISTITUTO ANDREJ MARUŠIČ
Muzejski trg 2, 6000 Koper
Tel.: +386 5 611 75 91
Faks: +386 5 611 7592
info@iam.upr.si
www.iam.upr.si

ŠTUDENTSKI DOMOVI 
CASE DELLO STUDENTE 
Ankaranska cesta 7, 6000 Koper 
Tel.: +386 5 611 7507
Faks: + 386 5 611 7531
tajnistvo@sd.upr.si
www.sd.upr.si

VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA  
SLUŽBA UNIVERZE NA PRIMORSKEM (VPIS UP)
Titov trg 4, 6000 Koper
Tel.: +386 5 611 7510
Faks: +386 5 611 7530
vpis@upr.si  
www.upr.si

SEKTOR ZA MEDNARODNO SODELOVANJE 
UNIVERZE NA PRIMORSKEM 
Titov trg 4, 6000 Koper
Tel.: +386 5 611 7511
Faks: +386 5 611 7532
international@upr.si  
www.upr.si

CENTER ZA JEZIKE UNIVERZE NA PRIMORSKEM
(CJ UP)
Titov trg 5, 6000 Koper
Tel.: +386 5 663 8605
cjup@fhs.upr.si
www.cjup.upr.si 

ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE  
NA PRIMORSKEM (ŠOUP)
Pristaniška ulica 3, 6000 Koper
Tel: +386 5 662 6240
Mobilni tel.: +386 41 670 004
Faks: +386 5 662 6236
info@soup.si 
www.soup.si 
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pomembni datumi

Da bo vodnik po študijskih programih, ki ga pravkar listate, za vas še bolj uporaben, smo zbrali nekaj 
najpomembnejših datumov, povezanih z aktivnostmi na vaši bodoči študijski poti.
 
Začetek februarja : 
Objava razpisa za izmenjave študentov z namenom študija ali praktičnega usposabljanja v tujini v 
okviru programa Evropske komisije VŽU/Erasmus za naslednje študijsko leto 2013/2014.
Več: www.upr.si in na spletnih straneh članic UP.

31. januar 2013:
Objava Razpisa za dodiplomske študije 2013/2014, dostopen je preko www.upr.si in www.ric.si.  
Več o študijskih programih visokošolskih zavodov Univerze na Primorskem boste izvedeli na 
informativnih dnevih, informacije pa lahko poiščete tudi na spletnih straneh posameznih visokošolskih 
zavodov Univerze na Primorskem (http://www.upr.si/univerza/organiziranost-univerze/clanice/).

15. in 16. februar 2013:
Informativni dnevi na fakultetah Univerze na Primorskem bodo v petek, 15. februarja, potekali v 
dopoldanskem času ob 10. uri in popoldne ob 15. uri, v soboto pa ob 10. uri,  na nekaterih članicah pa 
tudi ob 13. oz. 15. uri. Več informacij: na spletnih straneh www.upr.si.

Februar - marec 2013 (točni datumi bodo objavljeni na www.upr.si)
Rok za oddajo prve prijave na izbrano fakulteto. Pomembne informacije, ki se nanašajo na  
prijavno-sprejemni postopek in vpis, bodo objavljene na naših spletnih straneh (za dodatne 
informacije pa nam lahko pišete na e-pošto vpis@upr.si oziroma nas pokličete vsak delovnik na  
tel. +386 5 611 75 10).
 
Teden Univerze na Primorskem: od 18. do 22. marca 2013
Več o tem: www.upr.si
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10. avgust 2013:
Rok za oddajo prošenj za sprejem v študentske domove in prejemanje subvencij.
Več o tem: www.sd.upr.si 

Od 22. do 29. avgusta 2013:
Drugi rok za oddajo prijave za vpis v I. letnik.

1. oktober 2013: 
Začetek študijskega leta.
 
Od 1. do 5. oktobra 2013: 
Tretji rok za oddajo prijave za vpis v I. letnik.
 
Prvi teden v oktobru: 
Prireditev »Pozdrav bruckam in brucem Univerze na Primorskem«.
Več o tem: www.upr.si
 
Tretji teden v oktobru:
»Rektorjev dan«, predavanj prost dan, in prireditev »Čista desetka« ter Brucovanje študentov UP.
Več o tem: www.soup.si
 
Od 22. do 24. oktobra 2013: 
ŠTUDENTSKA ARENA, (Gospodarsko razstavišče, Ljubljana).
Več o tem: Uroš Pohlin, vodja projekta, tel.: +386 1 300 32 03, www.dobimo.se
 
Predvidoma konec januarja 2014:
Sejem INFORMATIVA (Gospodarsko razstavišče, Ljubljana).
Informativa je vseslovenski sejem izobraževanja, štipendiranja in zaposlovanja, z odličnim 
pregledom nad ponudbo srednješolskih in visokošolskih programov ter drugih informacij, povezanih 
z izobraževanjem (štipendiranje, bivanje v času šolanja, vpisni pogoji idr.).
Univerza na Primorskem se sejma vsako leto udeležuje.
Več o tem: Ana Bevc, vodja projekta, tel.: +386 1 300 32 04, www.informativa.si
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