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ŠTUDIJSKI PROGRAMI DRUGE STOPNJE: 
 
1. SLOVENSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST (ENOPREDMETNI PEDAGOŠKI) 
2. SLOVENSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST (DVOPREDMETNI PEDAGOŠKI) 
3. SLOVENSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST (DVOPREDMETNI NEPEDAGOŠKI) 
4. MEDKULTURNA GERMANISTIKA (ENOPREDMETNI NEPEDAGOŠKI) 
5. MEDKULTURNA GERMANISTIKA (DVOPREDMETNI NEPEDAGOŠKI) 
6. NEMŠČINA KOT TUJI JEZIK (DVOPREDMETNI PEDAGOŠKI) 
7. POUČEVANJE ANGLEŠČINE (DVOPREDMETNI PEDAGOŠKI) 
8. ANGLISTIKA ((DVOPREDMETNI NEPEDAGOŠKI) 
9. MADŽARSKI JEZIK S KNJIŽEVNOSTJO (DVOPREDMETNI PEDAGOŠKI) 
10. PREVAJANJE IN TOLMAČENJE (ENOPREDMETNI NEPEDAGOŠKI) 
11. SOCIOLOGIJA (ENOPREDMETNI NEPEDAGOŠKI) 
12. SOCIOLOGIJA (DVOPREDMETNI PEDAGOŠKI) 
13. FILOZOFIJA (DVOPREDMETNI PEDAGOŠKI) 
14. FILOZOFIJA (DVOPREDMETNI NEPEDAGOŠKI) 
15. PSIHOLOGIJA (ENOPREDMETNI NEPEDAGOŠKI) 
16. PEDAGOGIKA (ENOPREDMETNI PEDAGOŠKI) 
17. PEDAGOGIKA (DVOPREDMETNI PEDAGOŠKI) 
18. GEOGRAFIJA (DVOPREDMETNI PEDAGOŠKI) 
19. GEOGRAFIJA (DVOPREDMETNI NEPEDAGOŠKI) 
20. ZGODOVINA (ENOPREDMETNI NEPEDAGOŠKI) 
21. ZGODOVINA (DVOPREDMETNI PEDAGOŠKI) 
22. ZGODOVINA (DVOPREDMETNI NEPEDAGOŠKI) 
23. UMETNOSTNA ZGODOVINA (DVOPREDMETNI NEPEDAGOŠKI) 
 

Kraj izvajanja študija: Maribor 
Trajanje študija: 2 leti, 120 ECTS 

 

Vezave med študijskimi programi Filozofske fakultete:  

 
Dvopredmetni študijski programi 2. stopnje FF UM se lahko vežejo: 

- dvopredmetni pedagoški študijski programi z dvopredmetnimi pedagoškimi študijskimi programi, 
- dvopredmetni nepedagoški študijski programi z dvopredmetnimi nepedagoškimi študijskimi programi, 
- dvopredmetni pedagoški študijski programi z dvopredmetnimi nepedagoškimi študijskimi programi – vezave niso 

možne med dvopredmetnimi pedagoškimi študijskimi programi z dvopredmetnimi nepedagoškimi študijskimi 
programi znotraj istega oddelka. 

 

Znanje slovenskega jezika kot dodatni pogoj za vpis  

 
Znanje stopnje B2 ob vpisu: 
Vsi kandidati, ki se vpisujejo na študijske programe druge stopnje Slovenski jezik in književnost morajo izkazati znanje 
slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski jezikovni okvir za jezike (SEJO/CEFR) z ustreznim dokazilom pred 
pričetkom izbirnega postopka, do roka, ki ga bo določila fakulteta. 
 
Znanje stopnje B2 pred vpisom v drugi letnik:  
Vsi kandidati, ki se vpisujejo na druge študijske programe druge stopnje, z izjemo študijskega programa Psihologija, bodo 
morali znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski jezikovni okvir za jezike (SEJO/CEFR) z ustreznim 
dokazilom izkazati pred vpisom v drugi letnik. 

http://www.ff.um.si/


 

Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega pogoja so: 
a) potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo, 
b) opravljene obveznosti iz predmetov Lektorat slovenščine za tujce 1 in Lektorat slovenščine za tujce 2 na FF UM, 
c) spričevalo o zaključeni osnovni šoli v RS ali zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim učnim jezikom, 
d) maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega 

izobraževanja, iz katerega je razviden opravljen predmet Slovenski jezik, 
e) spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem izobraževanju ali o 

zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim jezikom, 
f) diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v RS v študijskem programu, in potrdilo (izjava), da je 

kandidat opravil program v slovenskem jeziku. 
 
Znanje stopnje C2 ob vpisu: 
Vsi kandidati, ki se vpisujejo na študijski program 2. stopnje Psihologija, morajo izkazati znanje na ravni C2 glede na skupni 
evropski jezikovni okvir za jezike (SEJO/CEFR) z ustreznim dokazilom pred pričetkom izbirnega postopka, do roka, ki ga bo 
določila fakulteta. Kot izpolnjevanje tega vpisnega pogoja se upošteva opravljen predmet Slovenskega jezika pri splošni 
maturi ali v zadnjem letniku srednje šole, ko se je predmet predaval, potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika 
na nivoju C2 oziroma druga enakovredna listina. 
 

Pogoji za vpis: 

 
1.  SLOVENSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST (enopredmetni pedagoški študijski program) 
 
V študijski program 2. stopnje Slovenski jezik in književnost se lahko vpiše, kdor je zaključil: 
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: 0232 Književnost in jezikoslovje (Književnost, Materni 

oz. prvi jezik).  
2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: 0114 Izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo, 

0188 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, 
0231 Usvajanje jezikov (drugih, tujih, znakovnih, prevajalstvo) (Prevajalstvo, Tolmačenje, Tuji oz. drugi jeziki), 0232 
Književnost in jezikoslovje (Jezikoslovje), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene 
za nadaljevanje študija v obsegu 12 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za 
izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje 
obveznosti: Izbrana poglavja iz slovenske književnosti prve polovice 20. stoletja (3 ECTS), Izbrana poglavja iz 
slovenske književnosti po letu 1950 (3 ECTS), Slovenski knjižni jezik 1 (3 ECTS) in Slovenski knjižni jezik 2 (3 ECTS). 

3. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: 0232 Književnost in 
jezikoslovje (Književnost, Materni oz. prvi jezik). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 
60 ECTS, ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z 
akreditiranim študijskim programom.  

4. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: 0114 Izobraževanje učiteljev 
s predmetno specializacijo, 0188 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno izobraževalne znanosti in 
izobraževanje učiteljev, 0231 Usvajanje jezikov (drugih, tujih, znakovnih, prevajalstvo) (Prevajalstvo, Tolmačenje, Tuji 
oz. drugi jeziki), 0232 Književnost in jezikoslovje (Jezikoslovje). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa 
prizna praviloma 40 ECTS, ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija. 

 

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:  

 
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Slovenski jezik in književnost se upošteva: 
Uspeh pri predhodnem študiju: 
Povprečna ocena: 70 % 
Ocena diplomskega dela: 30 % (če ga je predhodni študij predvideval) 
oziroma 
Povprečna ocena: 100 % (če predhodni študij diplomskega dela ni predvideval) 
 

Merila za prehode med študijskimi programi: 

 
Prehodi so možni med študijskimi programi skladno z 2. in 3. členom Meril za prehode med študijskimi programi (Uradni 
list RS, št. 95/10, 17/11 in 14/19). Kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v predlagani študijski program ter pogoje za 
prehajanje med študijskimi programi, se določijo letnik vpisa in manjkajoče študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če 
želijo študij zaključiti po novem programu. 
 
Prehodi so mogoči med študijskimi programi: 

 ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in 



 

 med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program, prizna 
vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS), iz prvega študijskega programa, ki 
se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. 

 

Način študija: redni  

 
 
2. SLOVENSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST (dvopredmetni pedagoški študijski program) 
 
Študijski program 2. stopnje Slovenski jezik in književnost se lahko vpiše, kdor je zaključil:  
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: 0232 Književnost in jezikoslovje (Književnost, Materni 

oz. prvi jezik). 
2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: 0114 Izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo, 

0188 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, 
0231 Usvajanje jezikov (drugih, tujih, znakovnih, prevajalstvo) (Prevajalstvo, Tolmačenje, Tuji oz. drugi jeziki), 0232 
Književnost in jezikoslovje (Jezikoslovje), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene 
za nadaljevanje študija v obsegu 12 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za 
izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje 
obveznosti: Izbrana poglavja iz slovenske književnosti prve polovice 20. stoletja (3 ECTS), Izbrana poglavja iz 
slovenske književnosti po letu 1950 (3 ECTS), Slovenski knjižni jezik 1 (3 ECTS) in Slovenski knjižni jezik 2 (3 ECTS). 

3. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: 0232 Književnost in 
jezikoslovje (Književnost, Materni oz. prvi jezik). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 
30 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če 
s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.  

4. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: 0114 Izobraževanje učiteljev 
s predmetno specializacijo, 0188 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno izobraževalne znanosti in 
izobraževanje učiteljev, 0231 Usvajanje jezikov (drugih, tujih, znakovnih, prevajalstvo) (Prevajalstvo, Tolmačenje, Tuji 
oz. drugi jeziki), 0232 Književnost in jezikoslovje (Jezikoslovje). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa 
prizna praviloma 20 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega programa, ta pa se skladno s tem 
vpiše v ustrezni letnik študija. 
 

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa: 

 
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Slovenski jezik in književnost se upošteva: 
Uspeh pri predhodnem študiju: 
Povprečna ocena: 70 % 
Ocena diplomskega dela: 30 % (če ga je predhodni študij predvideval) 
oziroma 
Povprečna ocena: 100 % (če predhodni študij diplomskega dela ni predvideval) 
 

Merila za prehode med študijskimi programi: 

 
Prehodi so možni med študijskimi programi skladno z 2. in 3. členom Meril za prehode med študijskimi programi (Uradni 
list RS, št. 95/10, 17/11 in 14/19). Kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v predlagani študijski program ter pogoje za 
prehajanje med študijskimi programi, se določijo letnik vpisa in manjkajoče študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če 
želijo študij zaključiti po novem programu. 
 
Prehodi so mogoči med študijskimi programi: 

 ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in 

 med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program, prizna 
vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS), iz prvega študijskega programa, ki 
se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. 

 

Način študija: redni 

 
Ta študijski program je mogoče vezati tudi z dvopredmetnim nepedagoškim študijskim programom. V primeru tovrstne 
vezave bo študent opravil 15 ECTS več, kot je predvideno s študijskim programom. Kandidatom je namreč treba zagotoviti 
najmanj 60 ECTS vsebin s področja pedagoških, psiholoških in didaktičnih vsebin. 
 
 
 
 



 

3. SLOVENSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST (dvopredmetni nepedagoški študijski program) 
 
V študijski program 2. stopnje Slovenski jezik in književnost se lahko vpiše, kdor je zaključil:  
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: 0232 Književnost in jezikoslovje (Književnost, Materni 

oz. prvi jezik).  
2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: 0221 Religija in teologija (Teologija), 0222 Zgodovina in 

arheologija (Kulturna zgodovina, Folkloristika, Zgodovina), 0223 Filozofija in etika (Filozofija), 0231 Usvajanje jezikov 
(drugih, tujih, znakovnih, prevajalstvo) (Prevajalstvo, Tolmačenje, Tuji oz. drugi jeziki), 0232 Književnost in 
jezikoslovje (Jezikoslovje), 0314 Sociologija in študiji kultur (Etnologija, Kulturologija, Sociologija), če je pred vpisom 
v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 12 ECTS, ki jih kandidat 
lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov 
pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Izbrana poglavja iz slovenske književnosti prve 
polovice 20. stoletja (3 ECTS), Izbrana poglavja iz slovenske književnosti po letu 1950 (3 ECTS), Slovenski knjižni jezik 
1 (3 ECTS) in Slovenski knjižni jezik 2 (3 ECTS). 

3. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: 0232 Književnost in 
jezikoslovje (Književnost, Materni oz. prvi jezik). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 
30 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če 
s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.  

4. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: 0221 Religija in teologija 
(Teologija), 0222 Zgodovina in arheologija (Kulturna zgodovina, Folkloristika, Zgodovina), 0223 Filozofija in etika 
(Filozofija), 0231 Usvajanje jezikov (drugih, tujih, znakovnih, prevajalstvo) (Prevajalstvo, Tolmačenje, Tuji oz. drugi 
jeziki), 0232 Književnost in jezikoslovje (Jezikoslovje), 0314 Sociologija in študiji kultur (Etnologija, Kulturologija, 
Sociologija). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 20 ECTS ter ustrezno število ECTS 
na drugi polovički študijskega programa, ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija. 

 

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:  

 
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Slovenski jezik in književnost se upošteva: 
Uspeh pri predhodnem študiju: 
Povprečna ocena: 70 % 
Ocena diplomskega dela: 30 % (če ga je predhodni študij predvideval) 
oziroma 
Povprečna ocena: 100 % (če predhodni študij diplomskega dela ni predvideval) 
 

Merila za prehode med študijskimi programi: 

 
Prehodi so možni med študijskimi programi skladno z 2. in 3. členom Meril za prehode med študijskimi programi (Uradni 
list RS, št. 95/10, 17/11 in 14/19). Kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v predlagani študijski program ter pogoje za 
prehajanje med študijskimi programi, se določijo letnik vpisa in manjkajoče študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če 
želijo študij zaključiti po novem programu. 
 
Prehodi so mogoči med študijskimi programi: 

 ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in 

 med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program, prizna 
vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS), iz prvega študijskega programa, ki 
se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. 

 

Način študija: redni 

 
 
4. MEDKULTURNA GERMANISTIKA (enopredmetni nepedagoški študijski program) 
 
V študijski program 2. stopnje Medkulturna germanistika se lahko vpiše, kdor je zaključil: 
1. Študijski program prve stopnje kategorije 0231 Usvajanje jezikov (drugih, tujih, znakovnih, prevajalstvo) s področja 

nemščine. 
2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: kategorije 02 Umetnost in humanistika  in 03 Družbene 

vede, novinarstvo in informacijska znanost, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, 
bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 12 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti 
mora naslednje obveznosti: Nemški jezik – oblikoslovje (3 ECTS), Nemški jezik – skladnja (3 ETCS), Nemški jezik – 
besedotvorje in leksikologija (3 ECTS) in Metode literarne in kulturne zgodovine (3 ECTS). 



 

3. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: kategorije 05 Naravoslovje, matematika in statistika, če 
je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu  15 ECTS, 
ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem 
diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Nemški jezik – 
oblikoslovje (3 ECTS), Nemški jezik – skladnja (3 ECTS), Nemški jezik – besedotvorje in leksikologija (3 ECTS), Metode 
literarne in kulturne zgodovine (3 ECTS) in Sodobna književnost – besedilna analiza (3 ECTS). 

4. Visokošolski strokovni študijski program, z drugih strokovnih področij sprejet pred 11. 6. 2004: kategorije 0231 
Usvajanje jezikov (drugih, tujih, znakovnih, prevajalstvo) s področja nemščine. 

5. Visokošolski strokovni študijski program, z drugih strokovnih področij, sprejet pred 11. 6. 2004: kategorije 02 
Umetnost in humanistika  in 03 Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost, če je pred vpisom v študijski 
program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 12 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi 
med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v 
študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Nemški jezik – oblikoslovje (3 ECTS), Nemški jezik – skladnja 
(3 ETCS), Nemški jezik – besedotvorje in leksikologija (3 ECTS), Metode literarne in kulturne zgodovine (3 ECTS). 

6. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: kategorije 05 
Naravoslovje, matematika in statistika, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene 
za nadaljevanje študija v obsegu 15 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za 
izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje 
obveznosti: Nemški jezik – oblikoslovje (3 ECTS), Nemški jezik – skladnja (3 ECTS), Nemški jezik – besedotvorje in 
leksikologija (3 ECTS), Metode literarne in kulturne zgodovine (3 ECTS) in Sodobna književnost – besedilna analiza (3 
ECTS). 

7. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004: kategorije 0231 Usvajanje jezikov (drugih, tujih, znakovnih, 
prevajalstvo) s področja nemščine. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-
ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z 
akreditiranim študijskim programom. 

8. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: kategorije 02 Umetnost in 
humanistika  in 03 Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost. Takemu kandidatu se znotraj študijskega 
programa prizna praviloma 30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija. 

9. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: kategorije 05 Naravoslovje, 
matematika in statistika. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 25 ECTS, le-ta pa se 
skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.  

10. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, 
sprejet pred 11. 6. 2004: kategorije 0231 Usvajanje jezikov (drugih, tujih, znakovnih, prevajalstvo) s področja 
nemščine. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi 
letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim 
programom. 

11. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, 
sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: kategorije 02 Umetnost in humanistika  in 03 Družbene vede, 
novinarstvo in informacijska znanost. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS, 
le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija. 

12. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, 
sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: kategorije 05 Naravoslovje, matematika in statistika. Takemu 
kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 25 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik 
študija. 

 

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa: 

 
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Medkulturna germanistika se upošteva: 
Uspeh pri predhodnem študiju: 
Povprečna ocena: 70 % 
Ocena diplomskega dela: 30 % (če ga je predhodni študij predvideval) 
oziroma 
Povprečna ocena: 100 % (če predhodni študij diplomskega dela ni predvideval) 
     

Merila za prehode med študijskimi programi: 

 
Prehodi so možni med študijskimi programi skladno z 2. in 3. členom Meril za prehode med študijskimi programi (Uradni 
list RS, št. 95/10, 17/11 in 14/19). Kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v predlagani študijski program ter pogoje za 
prehajanje med študijskimi programi, se določijo letnik vpisa in manjkajoče študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če 
želijo študij zaključiti po novem programu. 
 
Prehodi so mogoči med študijskimi programi: 

 ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in 



 

 med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program, prizna 
vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS), iz prvega študijskega programa, ki 
se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. 

 

Način študija: redni  

 
 
5. MEDKULTURNA GERMANISTIKA (dvopredmetni nepedagoški študijski program) 
 
V študijski program 2. stopnje Medkulturna germanistika se lahko vpiše, kdor je zaključil:  
1. Študijski program prve stopnje kategorije 0231 Usvajanje jezikov (drugih, tujih, znakovnih, prevajalstvo) s področja 

nemščine.  
2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: kategorije 02 Umetnost in humanistika in 03 Družbene 

vede, novinarstvo in informacijska znanost, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, 
bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 12 ECTS, in ustrezno število ECTS na drugi polovički dvopredmetnega 
študijskega programa, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. 
z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Nemški 
jezik – oblikoslovje (3 ECTS), Nemški jezik – skladnja (3 ETCS), Nemški jezik – besedotvorje in leksikologija (3 ECTS) in 
Metode literarne in kulturne zgodovine (3 ECTS).  

3. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: kategorije 05 Naravoslovje, matematika in statistika, če 
je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 15 ECTS, 
in ustrezno število ECTS na drugi polovički dvopredmetnega študijskega programa, ki jih kandidat lahko opravi med 
študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v 
študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Nemški jezik – oblikoslovje (3 ECTS), Nemški jezik – skladnja 
(3 ECTS), Nemški jezik – besedotvorje in leksikologija (3 ECTS), Metode literarne in kulturne zgodovine (3 ECTS) in 
Sodobna književnost – besedilna analiza (3 ECTS).  

4. Visokošolski strokovni študijski program, z drugih strokovnih področij sprejet pred 11. 6. 2004: kategorije 0231 
Usvajanje jezikov (drugih, tujih, znakovnih, prevajalstvo) s področja nemščine.  

5. Visokošolski strokovni študijski program, z drugih strokovnih področij, sprejet pred 11. 6. 2004: kategorije 02 
Umetnost in humanistika in 03 Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost, če je pred vpisom v študijski 
program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 12 ECTS, in ustrezno število ECTS na 
drugi polovički dvopredmetnega študijskega programa, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti 
mora naslednje obveznosti: Nemški jezik – oblikoslovje (3 ECTS), Nemški jezik – skladnja (3 ETCS), Nemški jezik – 
besedotvorje in leksikologija (3 ECTS), Metode literarne in kulturne zgodovine (3 ECTS).  

6. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: kategorije 05 
Naravoslovje, matematika in statistika, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene 
za nadaljevanje študija v obsegu 15 ECTS, in ustrezno število ECTS na drugi polovički dvopredmetnega študijskega 
programa, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z 
opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Nemški 
jezik – oblikoslovje (3 ECTS), Nemški jezik – skladnja (3 ECTS), Nemški jezik – besedotvorje in leksikologija (3 ECTS), 
Metode literarne in kulturne zgodovine (3 ECTS), Sodobna književnost – besedilna analiza (3 ECTS).  

7. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004: kategorije 0231 Usvajanje jezikov (drugih, tujih, znakovnih, 
prevajalstvo) s področja nemščine. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS ter 
ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi 
obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.  

8. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: kategorije 02 Umetnost in 
humanistika in 03 Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost. Takemu kandidatu se znotraj študijskega 
programa prizna praviloma 21 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se 
skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.  

9. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: kategorije 05 Naravoslovje, 
matematika in statistika. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 18 ECTS ter ustrezno 
število ECTS na drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.  

10. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, 
sprejet pred 11. 6. 2004: kategorije 0231 Usvajanje jezikov (drugih, tujih, znakovnih, prevajalstvo) s področja 
nemščine. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS ter ustrezno število ECTS na 
drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje 
pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.  

11. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, 
sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: kategorije 02 Umetnost in humanistika in 03 Družbene vede, 
novinarstvo in informacijska znanost. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 21 ECTS 
ter ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik 
študija.  



 

12. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, 
sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: kategorije 05 Naravoslovje, matematika in statistika. Takemu 
kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 18 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički 
študijskega programa, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija. 

 

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa: 

 
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Medkulturna germanistika se upošteva: 
Uspeh pri predhodnem študiju: 
Povprečna ocena: 70 % 
Ocena diplomskega dela: 30 % (če ga je predhodni študij predvideval) 
oziroma 
Povprečna ocena: 100 % (če predhodni študij diplomskega dela ni predvideval) 
 

Merila za prehode med študijskimi programi: 

 
Prehodi so možni med študijskimi programi skladno z 2. in 3. členom Meril za prehode med študijskimi programi (Uradni 
list RS, št. 95/10, 17/11 in 14/19). Kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v predlagani študijski program ter pogoje za 
prehajanje med študijskimi programi, se določijo letnik vpisa in manjkajoče študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če 
želijo študij zaključiti po novem programu. 
 
Prehodi so mogoči med študijskimi programi: 

 ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in 

 med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program, prizna 
vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS), iz prvega študijskega programa, ki 
se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. 

 

Način študija: redni  

 
 
6. NEMŠČINA KOT TUJI JEZIK (dvopredmetni pedagoški študijski program) 
 
V študijski program 2. stopnje Nemščina kot tuji jezik se lahko vpiše, kdor je zaključil:  
1. Študijski program prve stopnje kategorije 0231 Usvajanje jezikov (drugih, tujih, znakovnih, prevajalstvo) s področja 

nemščine.  
2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij:  kategorije 02 Umetnost in humanistika  in 03 Družbene 

vede, novinarstvo in informacijska znanost, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, 
bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 12 ECTS, in ustrezno število ECTS na drugi polovički dvopredmetnega 
študijskega programa, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. 
z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Nemški 
jezik – oblikoslovje (3 ECTS), Nemški jezik – skladnja (3 ETCS), Nemški jezik – besedotvorje in leksikologija (3 ECTS) in 
Metode literarne in kulturne zgodovine (3 ECTS).  

3. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij:  kategorije 05 Naravoslovje, matematika in statistika, če 
je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu  15 ECTS, 
in ustrezno število ECTS na drugi polovički dvopredmetnega študijskega programa, ki jih kandidat lahko opravi med 
študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v 
študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Nemški jezik – oblikoslovje (3 ECTS), Nemški jezik – skladnja 
(3 ECTS), Nemški jezik – besedotvorje in leksikologija (3 ECTS), Metode literarne in kulturne zgodovine (3 ECTS) in 
Sodobna književnost – besedilna analiza (3 ECTS).  

4. Visokošolski strokovni študijski program, z drugih strokovnih področij, sprejet pred 11. 6. 2004: kategorije 0231 
Usvajanje jezikov (drugih, tujih, znakovnih, prevajalstvo) s področja nemščine.  

5. Visokošolski strokovni študijski program, z drugih strokovnih področij, sprejet pred 11. 6. 2004: kategorije 02 
Umetnost in humanistika  in 03 Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost, če je pred vpisom v študijski 
program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 12 ECTS, in ustrezno število ECTS na 
drugi polovički dvopredmetnega študijskega programa, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti 
mora naslednje obveznosti: Nemški jezik – oblikoslovje (3 ECTS), Nemški jezik – skladnja (3 ETCS), Nemški jezik – 
besedotvorje in leksikologija (3 ECTS) in Metode literarne in kulturne zgodovine (3 ECTS).  

6. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: kategorije 05 
Naravoslovje, matematika in statistika, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene 
za nadaljevanje študija v obsegu 15 ECTS, in ustrezno število ECTS na drugi polovički dvopredmetnega študijskega 
programa, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z 



 

opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Nemški 
jezik – oblikoslovje (3 ECTS), Nemški jezik – skladnja (3 ECTS), Nemški jezik – besedotvorje in leksikologija (3 ECTS), 
Metode literarne in kulturne zgodovine (3 ECTS) in Sodobna književnost – besedilna analiza (3 ECTS).  

7. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, kategorije: 0231 Usvajanje jezikov (drugih, tujih, znakovnih, 
prevajalstvo) s področja nemščine. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS ter 
ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi 
obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.  

8. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: kategorije 02 Umetnost in 
humanistika  in 03 Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost. Takemu kandidatu se znotraj študijskega 
programa prizna praviloma 21 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se 
skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.  

9. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: kategorije 05 Naravoslovje, 
matematika in statistika. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 18 ECTS ter ustrezno 
število ECTS na drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.   

10. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, 
sprejet pred 11. 6. 2004: kategorije 0231 Usvajanje jezikov (drugih, tujih, znakovnih, prevajalstvo) s področja 
nemščine. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS ter ustrezno število ECTS na 
drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje 
pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.  

11. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, 
sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: kategorije 02 Umetnost in humanistika  in 03 Družbene vede, 
novinarstvo in informacijska znanost. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 21 ECTS 
ter ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik 
študija.  

12. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, 
sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: kategorije 05 Naravoslovje, matematika in statistika. Takemu 
kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 18 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički 
študijskega programa, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija. 

 

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa: 

 
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Nemščina kot tuji jezik se upošteva: 
Uspeh pri predhodnem študiju: 
Povprečna ocena: 70 % 
Ocena diplomskega dela: 30 % (če ga je predhodni študij predvideval) 
oziroma 
Povprečna ocena: 100 % (če predhodni študij diplomskega dela ni predvideval) 
 

Merila za prehode med študijskimi programi: 

 
Prehodi so možni med študijskimi programi skladno z 2. in 3. členom Meril za prehode med študijskimi programi (Uradni 
list RS, št. 95/10, 17/11 in 14/19). Kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v predlagani študijski program ter pogoje za 
prehajanje med študijskimi programi, se določijo letnik vpisa in manjkajoče študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če 
želijo študij zaključiti po novem programu. 
 
Prehodi so mogoči med študijskimi programi: 

 ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in 

 med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program, prizna 
vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS), iz prvega študijskega programa, ki 
se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. 

 

Način študija: redni  

 
Ta študijski program je mogoče vezati tudi z dvopredmetnim nepedagoškim študijskim programom. V primeru tovrstne 
vezave bo študent opravil 18 ECTS več, kot je predvideno s študijskim programom. Kandidatom je namreč treba zagotoviti 
najmanj 60 ECTS vsebin s področja pedagoških, psiholoških in didaktičnih vsebin. 
 
 
7. POUČEVANJE ANGLEŠČINE (dvopredmetni pedagoški študijski program) 
 
V študijski program 2. stopnje Poučevanje angleščine se lahko vpiše, kdor je zaključil: 
1. Študijski  program  1.  stopnje  kategorije  0231  Usvajanje  jezikov – tuji  oz.  drugi  jeziki;  področje angleščine.  



 

2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: kategorije 0231 Usvajanje jezikov (prevajalstvo) s 
področja angleškega jezika, 02 umetnost in humanistika in 03 družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost, 
če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 12 ECTS, 
in ustrezno število ECTS na drugi polovički dvopredmetnega študijskega programa, ki jih kandidat lahko opravi med 
študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v 
študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Funkcionalna pismenost v angleščini (3 ECTS), Angleški jezik 
– oblikoslovje (3 ECTS) in Angleška književnost do obdobja razsvetljenstva (6 ECTS). 

3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: kategorije 02 
umetnost in humanistika in 03 družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost, če je pred vpisom v študijski 
program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 12 ECTS in ustrezno število ECTS na 
drugi polovički dvopredmetnega študijskega programa, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti 
mora naslednje obveznosti: Funkcionalna pismenost v angleščini (3 ECTS), Angleški jezik – oblikoslovje (3 ECTS) in 
Angleška književnost do obdobja razsvetljenstva (6 ECTS). 

4. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: kategorije 0231 Usvajanje 
jezikov (drugih, tujih, znakovnih, prevajalstvo). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 
30 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če 
s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom. 

5. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: kategorije 02 umetnost in 
humanistika in 03 družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost. Takemu kandidatu se znotraj študijskega 
programa prizna 10-20 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se skladno s 
tem vpiše v ustrezni letnik študija. 

6. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, 
sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: kategorije 02 umetnost in humanistika in 03 družbene vede, 
novinarstvo in informacijska znanost. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 10-20 ECTS ter 
ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija. 

 

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:  

 
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Poučevanje angleščine se upošteva: 
Uspeh pri predhodnem študiju: 
Povprečna ocena: 70 % 
Ocena diplomskega dela: 30 % (če ga je predhodni študij predvideval) 
oziroma 
Povprečna ocena: 100 % (če predhodni študij diplomskega dela ni predvideval) 
 

Merila za prehode med študijskimi programi:  

 
Prehodi so možni med študijskimi programi skladno z 2. in 3. členom Meril za prehode med študijskimi programi (Uradni 
list RS, št. 95/10, 17/11 in 14/19). Kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v predlagani študijski program ter pogoje za 
prehajanje med študijskimi programi, se določijo letnik vpisa in manjkajoče študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če 
želijo študij zaključiti po novem programu. 
 
Prehodi so mogoči med študijskimi programi: 

 ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in 

 med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program, prizna 
vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS), iz prvega študijskega programa, ki 
se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. 

 

Način študija: redni 

 
Ta študijski program je mogoče vezati tudi z dvopredmetnim nepedagoškim študijskim programom. V primeru tovrstne 
vezave bo študent opravil 14 ECTS več, kot je predvideno s študijskim programom. Kandidatom je namreč treba zagotoviti 
najmanj 60 ECTS vsebin s področja pedagoških, psiholoških in didaktičnih vsebin. 
 
 
8. ANGLISTIKA (dvopredmetni nepedagoški študijski program) 
 
V študijski program 2. stopnje Anglistika se lahko vpiše, kdor je zaključil: 
1. Študijski program 1. stopnje kategorije 0231 Usvajanje jezikov - tuji oz. drugi jeziki; področje angleščine.  
2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: stopnje kategorije 0231 Usvajanje jezikov (prevajalstvo) 

s področja angleškega jezika, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti pri predmetu: 



 

Angleška književnost do obdobja razsvetljenstva (6 ECTS) in kategorije 02 umetnost in humanistika in 03 družbene 
vede, novinarstvo in informacijska znanost, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, 
bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 12 ECTS, in ustrezno število ECTS na drugi polovički dvopredmetnega 
študijskega programa, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. 
z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: 
Funkcionalna pismenost v angleščini (3 ECTS), Angleški jezik – oblikoslovje (3 ECTS) in Angleška književnost do 
obdobja razsvetljenstva (6 ECTS). 

3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: kategorije 02 
umetnost in humanistika in 03 družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost., če je pred vpisom v študijski 
program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 12 ECTS, in ustrezno število ECTS na 
drugi polovički dvopredmetnega študijskega programa, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti 
mora naslednje obveznosti: Funkcionalna pismenost v angleščini (3 ECTS), Angleški jezik – oblikoslovje (3 ECTS) in 
Angleška književnost do obdobja razsvetljenstva (6 ECTS). 

4. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: kategorije 0231 Usvajanje 
jezikov (drugih, tujih, znakovnih, prevajalstvo). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 
30 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če 
s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom. 

5. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: kategorije 02 umetnost in 
humanistika in 03 družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost. Takemu kandidatu se znotraj študijskega 
programa prizna 10–20 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se skladno s 
tem vpiše v ustrezni letnik študija. 

6. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, 
sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: kategorije 02 umetnost in humanistika in 03 družbene vede, 
novinarstvo in informacijska znanost Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 10-20 ECTS ter 
ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija. 

 

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa: 

 
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Anglistika se upošteva: 
Uspeh pri predhodnem študiju: 
Povprečna ocena: 70 % 
Ocena diplomskega dela: 30 % (če ga je predhodni študij predvideval) 
oziroma 
Povprečna ocena: 100 % (če predhodni študij diplomskega dela ni predvideval) 
 

Merila za prehode med študijskimi programi:  

 
Prehodi so možni med študijskimi programi skladno z 2. in 3. členom Meril za prehode med študijskimi programi (Uradni 
list RS, št. 95/10, 17/11 in 14/19). Kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v predlagani študijski program ter pogoje za 
prehajanje med študijskimi programi, se določijo letnik vpisa in manjkajoče študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če 
želijo študij zaključiti po novem programu. 
 
Prehodi so mogoči med študijskimi programi: 

 ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in 

 med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program, prizna 
vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS), iz prvega študijskega programa, ki 
se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. 
 

Način študija: redni 

 
 
9. MADŽARSKI JEZIK S KNJIŽEVNOSTJO (dvopredmetni pedagoški študijski program) 
 
V študijski program 2. stopnje Madžarski jezik s književnostjo se lahko vpiše, kdor je zaključil: 
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: Književnost in jezikoslovje (0232); lokalni in regionalni 

jeziki, če so prvi jeziki, ki jih govori pomembna manjšina v državi in so namenjeni vsaj »usposobljenim govorcem 
jezika«.  

2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: umetnost in humanistika (02) in družbene vede 
novinarstvo in informacijska znanost (03), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene 
za nadaljevanje študija v obsegu 18 ECTS, in ustrezno število ECTS na drugi polovički dvopredmetnega študijskega 
programa, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z 



 

opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Teorija 
književnosti (3 ECTS), Izbrana poglavja iz madžarske književnosti 19. stoletja (3 ECTS), Interpretacije izbranih del 
madžarske moderne (3 ECTS), Pravopisna in pravorečna norma v madžarščini (3 ECTS), Oblikoslovje madžarskega 
jezika (3 ECTS) in Skladnja (3 ECTS).  

3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Književnost in 
jezikoslovje (0232).  

4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: umetnost in 
humanistika (02) in družbene vede novinarstvo in informacijska znanost (03), če je pred vpisom v študijski program 
opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 18 ECTS, in ustrezno število ECTS na drugi 
polovički dvopredmetnega študijskega programa, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti 
mora naslednje obveznosti: Teorija književnosti (3 ECTS), Izbrana poglavja iz madžarske književnosti 19. stoletja (3 
ECTS), Interpretacije izbranih del madžarske moderne (3 ECTS), Pravopisna in pravorečna norma v madžarščini (3 
ECTS), Oblikoslovje madžarskega jezika (3 ECTS) in Skladnja (3 ECTS).  

5. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Književnost in jezikoslovje 
(0232).Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS ter ustrezno število ECTS na 
drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje 
pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.  

6. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: umetnost in humanistika (02) 
in družbene vede novinarstvo in informacijska znanost (03). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa 
prizna 10–20 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se skladno s tem vpiše 
v ustrezni letnik študija.  

7. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, 
sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Književnost in jezikoslovje (0232). Takemu kandidatu se 
znotraj študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega 
programa, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene 
z akreditiranim študijskim programom.  

8. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, 
sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: umetnost in humanistika (02) in družbene vede novinarstvo 
in informacijska znanost (03). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 10-20 ECTS ter ustrezno 
število ECTS na drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija. 
 

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa: 

 
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Madžarski jezik s književnostjo se upošteva: 
Uspeh pri predhodnem študiju: 
Povprečna ocena: 70 % 
Ocena diplomskega dela: 30 % (če ga je predhodni študij predvideval) 
oziroma 
Povprečna ocena: 100 % (če predhodni študij diplomskega dela ni predvideval). 
 

Merila za prehode med študijskimi programi: 

  
Prehodi so možni med študijskimi programi skladno z 2. in 3. členom Meril za prehode med študijskimi programi (Uradni 
list RS, št. 95/10, 17/11 in 14/19). Kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v predlagani študijski program ter pogoje za 
prehajanje med študijskimi programi, se določijo letnik vpisa in manjkajoče študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če 
želijo študij zaključiti po novem programu. 
 
Prehodi so mogoči med študijskimi programi: 

 ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in 

 med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program, prizna 
vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS), iz prvega študijskega programa, ki 
se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. 

 

Način študija: redni 

 
Ta študijski program je mogoče vezati tudi z dvopredmetnim nepedagoškim študijskim programom. V primeru tovrstne 
vezave bo študent opravil 18 ECTS več, kot je predvideno s študijskim programom. Kandidatom je namreč treba zagotoviti 
najmanj 60 ECTS vsebin s področja pedagoških, psiholoških in didaktičnih vsebin. 
 
 
 



 

10. PREVAJANJE IN TOLMAČENJE (enopredmetni nepedagoški študijski program) 
 

V študijskem letu 2020/2021 se na enopredmetnem nepedagoškem študijskem programu 2. stopnje Prevajanje in 
tolmačenje razpisujejo naslednje študijske smeri: 
 

– Prevajanje - angleščina in Tolmačenje - angleščina 
– Prevajanje - nemščina in Tolmačenje - nemščina 
– Prevajanje - hrvaščina in Tolmačenje - hrvaščina 
– Prevajanje - angleščina in Prevajanje - nemščina 
– Prevajanje - angleščina in Prevajanje - hrvaščina 
– Prevajanje - nemščina in Prevajanje - hrvaščina 
– Tolmačenje - angleščina in Tolmačenje - nemščina 
– Tolmačenje - angleščina in Tolmačenje - hrvaščina 
– Tolmačenje - nemščina in Tolmačenje - hrvaščina 

Kandidat mora študijsko smer izbrati že ob prijavi; ta se začne izvajati že v prvem semestru 1. letnika.  
 
V študijski program 2. stopnje Prevajanje in tolmačenje se lahko vpiše, kdor je zaključil: 

1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: Prevajalstvo in tolmačenje vertikalno ustreznih 
jezikovnih smeri: angleščina/nemščina/madžarščina/hrvaščina (0231).  

2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, če je pred vpisom v študijski program opravil 
študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 12 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med 
študijem na prvi stopnje, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom 
v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti na izbrani jezikovni usmeritvi: 
Prevajanje – Tolmačenje: 
Lektorat iz prevajanja 3 (3 ECTS), Uvod v simultano in konsekutivno tolmačenje (3 ECTS), Slovenski jezik za 
nesloveniste 1 (3 ECTS) in Slovenski jezik za nesloveniste 3 (3 ECTS). 
Prevajanje – Prevajanje: 
Lektorat iz prevajanja 3 (prva jezikovna usmeritev; 3 ECTS), Lektorat iz prevajanja 3 (druga jezikovna usmeritev; 
3 ECTS), Slovenski jezik za nesloveniste 1 (3 ECTS) in Slovenski jezik za nesloveniste 3 (3 ECTS). 
Tolmačenje – Tolmačenje: 
Uvod v simultano in konsekutivno tolmačenje (prva jezikovna usmeritev; 3 ECTS), Uvod v simultano in 
konsekutivno tolmačenje (druga jezikovna usmeritev; 3 ECTS), Slovenski jezik za nesloveniste 1 (3 ECTS) in 
Slovenski jezik za nesloveniste 3 (3 ECTS). 

3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, če je pred 
vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegz 12 ECTS, ki jih 
kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem 
diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program.  Opraviti mora naslednje obveznosti na izbrani jezikovni 
usmeritvi: 
Prevajanje – Tolmačenje: 
Lektorat iz prevajanja 3 (3 ECTS), Uvod v simultano in konsekutivno tolmačenje (3 ECTS), Slovenski jezik za 
nesloveniste 1 (3 ECTS), Slovenski jezik za nesloveniste 3 (3 ECTS). 
Prevajanje – Prevajanje: 
Lektorat iz prevajanja 3 (prva jezikovna usmeritev; 3 ECTS), Lektorat iz prevajanja 3 (druga jezikovna usmeritev; 
3 ECTS), Slovenski jezik za nesloveniste 1 (3 ECTS), Slovenski jezik za nesloveniste 3 (3 ECTS). 
Tolmačenje – Tolmačenje: 
Uvod v simultano in konsekutivno tolmačenje (prva jezikovna usmeritev; 3 ECTS), Uvod v simultano in 
konsekutivno tolmačenje (druga jezikovna usmeritev; 3 ECTS), Slovenski jezik za nesloveniste 1 (3 ECTS), 
Slovenski jezik za nesloveniste 3 (3 ECTS). 

4. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Prevajalstvo in 
tolmačenje vertikalno ustreznih jezikovnih smeri: angleščina/nemščina/madžarščina/hrvaščina (0231). Takemu 
kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECT in se skladno s tem vpiše v drugi letnik 
študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim 
programom. 

5. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij. Takemu kandidatu se 
znotraj študijskega programa prizna 10-20 ECTS in se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija. 

6. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev 
specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, ustreznih strokovnih področij: Prevajalstvo in tolmačenje vertikalno 
ustreznih jezikovnih smeri: angleščina/nemščina/madžarščina/hrvaščina (0231). Takemu kandidatu se znotraj 
študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS in se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznosti 
izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom. 

7. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev 
specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij. Takemu kandidatu se znotraj študijskega 
programa prizna 10-20 ECTS in se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija. 



 

 

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa: 

 
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Prevajanje in tolmačenje se upošteva: 
 
1. Uspeh pri predhodnem študiju (povprečna ocena študija je aritmetična sredina ocen posameznih predmetov in 

diplomskega dela, če je slednje predvideno v predhodnem študijskem programu; če diplomsko delo ni predvideno v 
predhodnem študijskem programu, je povprečna ocena študija aritmetična sredina ocen posameznih predmetov): 
50 %.  

2. Glede na izbrano smer uspeh pri posameznik, s študijskim programom določenih predmetih oziroma predmetnih 
področjih prve stopnje oziroma pri izbirnem izpitu, določenim s študijskim programom: 50 %.  
a. Smer Tolmačenje/Tolmačenje:  
Povprečna ocena pri predmetu Uvod v simultano in konsekutivno tolmačenje na obeh izbranih jezikovnih smereh.  
b. Smer Prevajanje/Prevajanje: 
Povprečna ocena pri predmetu Lektorat iz prevajanja 3 na obeh izbranih jezikovnih smereh.  
c. Smer Prevajanje/Tolmačenje:  
Povprečna ocena pri predmetu Lektorat iz prevajanja 3 in povprečna ocena pri predmetu Uvod v simultano in 
konsekutivno tolmačenje na izbranih jezikovnih smereh.  

 

Merila za prehode med študijskimi programi: 

 
Prehodi so možni med študijskimi programi skladno z 2. in 3. členom Meril za prehode med študijskimi programi (Uradni 
list RS, št. 95/10, 17/11 in 14/19). Kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v predlagani študijski program ter pogoje za 
prehajanje med študijskimi programi, se določijo letnik vpisa in manjkajoče študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če 
želijo študij zaključiti po novem programu. 
 
Prehodi so mogoči med študijskimi programi: 

 ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in 

 med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program, prizna 
vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS), iz prvega študijskega programa, ki 
se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. 

 

Način študija: redni 

 
V primeru nezasedenih mest na katerikoli vezavi znotraj študijskega programa po prvem razvrščanju kandidatov se za 
enako število lahko poveča število vpisnih mest na drugih vezavah. Pri tem na posamezni jezikovni usmeritvi na smeri 
Tolmačenje najvišje število vpisanih kandidatov ne presega 8, na smeri Prevajanje pa 15. 
 
 
11. SOCIOLOGIJA (enopredmetni nepedagoški študijski program) 
 
V študijski program 2. stopnje Sociologija se lahko vpiše, kdor je zaključil: 

1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: Sociologija in študiji kultur (0314).   
2. Študijski program prve stopnje iz katerega koli drugega strokovnega področja, če je pred vpisom v študijski 

program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 18 ECTS, ki jih kandidat lahko 
opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred 
vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Obča sociologija (6 ECTS), Sociološka 
metodologija (6 ECTS) in Socialna antropologija (6 ECTS).  

3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Sociologija in 
študiji kultur (0314).  

4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, iz katerega koli drugega strokovnega področja,  
če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 18 
ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem 
diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Obča sociologija  (6 
ECTS), Sociološka metodologija (6 ECTS) in Socialna antropologija (6 ECTS).  

5. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Sociologija in študiji 
kultur (0314). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v 
drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim 
programom.   

6. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, iz katerega koli drugega strokovnega področja, če je 
pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 18 ECTS, 
ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem 



 

diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Obča sociologija (6 
ECTS), Sociološka metodologija (6 ECTS) in Socialna antropologija (6 ECTS). Takemu kandidatu se znotraj 
študijskega programa prizna praviloma 10–20 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.   

7. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev 
specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Sociologija in študiji kultur (0314). 
Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik 
študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim 
programom.   

8. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev 
specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, iz katerega koli drugega strokovnega področja, če je pred vpisom v 
študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 18 ECTS, ki jih kandidat 
lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih 
izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Obča sociologija (6 ECTS), 
Sociološka metodologija (6 ECTS) in Socialna antropologija (6 ECTS). Takemu kandidatu se znotraj študijskega 
programa prizna praviloma 10-20 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.   
 

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa: 

 
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Sociologija se upošteva: 
Uspeh pri predhodnem študiju: 
Povprečna ocena: 70 % 
Ocena diplomskega dela: 30 % (če ga je predhodni študij predvideval) 
oziroma 
Povprečna ocena: 100 % (če predhodni študij diplomskega dela ni predvideval) 
 

Merila za prehode med študijskimi programi:   

 
Prehodi so možni med študijskimi programi skladno z 2. in 3. členom Meril za prehode med študijskimi programi (Uradni 
list RS, št. 95/10, 17/11 in 14/19). Kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v predlagani študijski program ter pogoje za 
prehajanje med študijskimi programi, se določijo letnik vpisa in manjkajoče študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če 
želijo študij zaključiti po novem programu. 
 
Prehodi so mogoči med študijskimi programi: 

 ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in 

 med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program, prizna 
vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS), iz prvega študijskega programa, ki 
se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. 

 

Način študija: redni  

 
 
12. SOCIOLOGIJA (dvopredmetni pedagoški študijski program) 
 
V študijski program 2. stopnje Sociologija se lahko vpiše, kdor je zaključil: 

1. Univerzitetni študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: Sociologija in študiji kultur (0314).    
2. Univerzitetni študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: Družbene vede, novinarstvo in 

informacijska znanost (03), Umetnost in humanistika (02), Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev (01), 
če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 12 
ECTS, in ustrezno število ECTS na drugi polovički dvopredmetnega študijskega programa, ki jih kandidat lahko 
opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov 
pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Obča sociologija (6 ECTS), Socialna 
antropologija (6 ECTS).   

3. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Sociologija in študiji 
kultur (0314). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS ter ustrezno število 
ECTS na drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi 
izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.   

4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: Družbene vede, 
novinarstvo in informacijska znanost (03), Umetnost in humanistika (02), Izobraževalne znanosti in 
izobraževanje učiteljev (01), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za 
nadaljevanje študija v obsegu 12 ECTS, in ustrezno število ECTS na drugi polovički dvopredmetnega študijskega 
programa, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z 



 

opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Obča 
sociologija (6 ECTS), Socialna antropologija (6 ECTS).   

5. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Sociologija in študiji 
kultur (0314). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS ter ustrezno število 
ECTS na drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi 
izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.   

6. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: Družbene vede, 
novinarstvo in informacijska znanost (03), Umetnost in humanistika (02), Izobraževalne znanosti in 
izobraževanje učiteljev (01). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 10–20 ECTS 
ter ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni 
letnik študija.   

7. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev 
specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Sociologija in študiji kultur (0314). 
Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi 
polovički študijskega programa, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje 
pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.   

8. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev 
specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: Družbene vede, novinarstvo in 
informacijska znanost (03), Umetnost in humanistika (02), Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev (01). 
Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 10-20 ECTS ter ustrezno število ECTS na 
drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija. 

 

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:  

 
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Sociologija se upošteva: 
Uspeh pri predhodnem študiju: 
Povprečna ocena: 70 % 
Ocena diplomskega dela: 30 % (če ga je predhodni študij predvideval) 
oziroma 
Povprečna ocena: 100 % (če predhodni študij diplomskega dela ni predvideval) 
 

Merila za prehode med študijskimi programi: 

 
Prehodi so možni med študijskimi programi skladno z 2. in 3. členom Meril za prehode med študijskimi programi (Uradni 
list RS, št. 95/10, 17/11 in 14/19). Kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v predlagani študijski program ter pogoje za 
prehajanje med študijskimi programi, se določijo letnik vpisa in manjkajoče študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če 
želijo študij zaključiti po novem programu. 
 
Prehodi so mogoči med študijskimi programi: 

 ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in 

 med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program, prizna 
vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS), iz prvega študijskega programa, ki 
se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. 
 

Način študija: redni 

 
Ta študijski program je mogoče vezati tudi z dvopredmetnim nepedagoškim študijskim programom. V primeru tovrstne 
vezave bo študent opravil 19 ECTS več, kot je predvideno s študijskim programom. Kandidatom je namreč treba zagotoviti 
najmanj 60 ECTS vsebin s področja pedagoških, psiholoških in didaktičnih vsebin. 
 
 
13. FILOZOFIJA (dvopredmetni pedagoški študijski program) 
 
V študijski program 2. stopnje Filozofija se lahko vpiše, kdor je zaključil: 
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: 0223 Filozofija in etika (Filozofija). 
2. Študijski program prve stopnje z vseh drugih strokovnih področij, če je pred vpisom v študijski program opravil 

študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 30 ECTS, in ustrezno število ECTS na drugi polovički 
dvopredmetnega študijskega programa, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za 
izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje 
obveznosti: Zgodovina filozofije I (5 ECTS), Epistemologija (5 ECTS), Ontologija (5 ECTS), Kritično mišljenje z osnovami 
argumentacije (4 ECTS), Logika (6 ECTS) in Etika (5 ECTS). 



 

3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: 0223 Filozofija in 
etika (Filozofija). 

4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z vseh drugih strokovnih področij, če je pred 
vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 30 ECTS, in 
ustrezno število ECTS na drugi polovički dvopredmetnega študijskega programa, ki jih kandidat lahko opravi med 
študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v 
študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Zgodovina filozofije I (5 ECTS), Epistemologija (5 ECTS), 
Ontologija (5 ECTS), Kritično mišljenje z osnovami argumentacije (4 ECTS), Logika (6 ECTS) in Estetika (5 ECTS). 

5. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: 0223 Filozofija in etika 
(Filozofija).Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS ter ustrezno število ECTS na 
drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje 
pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.   

6. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z vseh drugih strokovnih področij. Takemu kandidatu se 
znotraj študijskega programa prizna praviloma 10 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega 
programa, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.   

7. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, 
sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: 0223 Filozofija in etika (Filozofija).Takemu kandidatu se 
znotraj študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega 
programa, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene 
z akreditiranim študijskim programom.     

8. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, 
sprejet pred 11. 6. 2004, z vseh drugih strokovnih področij. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 
praviloma 10 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se skladno s tem vpiše 
v ustrezni letnik študija.   
 

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa: 

 
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Filozofija se upošteva: 
Uspeh pri predhodnem študiju: 
Povprečna ocena: 70 % 
Ocena diplomskega dela: 30 % (če ga je predhodni študij predvideval) 
oziroma 
Povprečna ocena: 100 % (če predhodni študij diplomskega dela ni predvideval) 
 

Merila za prehode med študijskimi programi: 

 
Prehodi so možni med študijskimi programi skladno z 2. in 3. členom Meril za prehode med študijskimi programi (Uradni 
list RS, št. 95/10, 17/11 in 14/19). Kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v predlagani študijski program ter pogoje za 
prehajanje med študijskimi programi, se določijo letnik vpisa in manjkajoče študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če 
želijo študij zaključiti po novem programu. 
 
Prehodi so mogoči med študijskimi programi: 

 ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in 

 med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program, prizna 
vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS), iz prvega študijskega programa, ki 
se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. 

 

Način študija: redni  

 
Ta študijski program je mogoče vezati tudi z dvopredmetnim nepedagoškim študijskim programom. V primeru tovrstne 
vezave bo študent opravil 26 ECTS več, kot je predvideno s študijskim programom. Kandidatom je namreč treba zagotoviti 
najmanj 60 ECTS vsebin s področja pedagoških, psiholoških in didaktičnih vsebin. 
 
 
14. FILOZOFIJA (dvopredmetni nepedagoški študijski program) 
 
V študijski program 2. stopnje Filozofija se lahko vpiše, kdor je zaključil: 
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: 0223 Filozofija in etika (Filozofija). 
2. Študijski program prve stopnje z vseh drugih strokovnih področij, če je pred vpisom v študijski program opravil 

študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 9 ECTS, in ustrezno število ECTS na drugi polovički 
dvopredmetnega študijskega programa, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za 



 

izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje 
obveznosti: Kritično mišljenje z osnovami argumentacije (4 ECTS) in Zgodovina Filozofije II (5 ECTS). 

3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: 0223 Filozofija in 
etika (Filozofija). 

4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z vseh drugih strokovnih področij, če je pred 
vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 9 ECTS, in ustrezno 
število ECTS na drugi polovički dvopredmetnega študijskega programa, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na 
prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. 
Opraviti mora naslednje obveznosti: Kritično mišljenje z argumentacijo (4 ECTS) in Zgodovina Filozofije II (5 ECTS). 

5. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: 0223 Filozofija in etika 
(Filozofija). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS ter ustrezno število ECTS 
na drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje 
pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.   

6. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z vseh drugih strokovnih področij. Takemu kandidatu se 
znotraj študijskega programa prizna praviloma 10-20  ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega 
programa, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.   

7. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, 
sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: 0223 Filozofija in etika (Filozofija). Takemu kandidatu se 
znotraj študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega 
programa, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene 
z akreditiranim študijskim programom.     

8. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, 
sprejet pred 11. 6. 2004, z vseh drugih strokovnih področij. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 
praviloma 10-20 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se skladno s tem 
vpiše v ustrezni letnik študija.   

 

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa: 

 
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Filozofija se upošteva: 
Uspeh pri predhodnem študiju: 
Povprečna ocena: 70 % 
Ocena diplomskega dela: 30 % (če ga je predhodni študij predvideval) 
oziroma 
Povprečna ocena: 100 % (če predhodni študij diplomskega dela ni predvideval) 
 

Merila za prehode med študijskimi programi: 

 
Prehodi so možni med študijskimi programi skladno z 2. in 3. členom Meril za prehode med študijskimi programi (Uradni 
list RS, št. 95/10, 17/11 in 14/19). Kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v predlagani študijski program ter pogoje za 
prehajanje med študijskimi programi, se določijo letnik vpisa in manjkajoče študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če 
želijo študij zaključiti po novem programu. 
 
Prehodi so mogoči med študijskimi programi: 

 ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in 

 med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program, prizna 
vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS), iz prvega študijskega programa, ki 
se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. 
 

Način študija: redni 

 
 
15. PSIHOLOGIJA (enopredmetni nepedagoški študijski program) 
 
V študijski program 2. stopnje Psihologija se lahko vpiše, kdor je zaključil: 
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: psihologija (0313). 
2. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih 
področij: psihologija (0313). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, 
le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene 
z akreditiranim študijskim programom. 
 

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa: 

 



 

Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Psihologija se upošteva: 
Uspeh pri predhodnem študiju, tj. povprečna ocena študija (brez diplomskega dela): 100 %  
 

Merila za prehode med študijskimi programi: 

 
Prehodi so možni med študijskimi programi skladno z 2. in 3. členom Meril za prehode med študijskimi programi (Uradni 
list RS, št. 95/10, 17/11 in 14/19). Kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v predlagani študijski program ter pogoje za 
prehajanje med študijskimi programi, se določijo letnik vpisa in manjkajoče študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če 
želijo študij zaključiti po novem programu. 
 
Prehodi so mogoči med študijskimi programi: 

 ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in 

 med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program, prizna 
vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS), iz prvega študijskega programa, ki 
se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. 

 

Način študija: redni  

 
 
16. PEDAGOGIKA (enopredmetni pedagoški študijski program) 
 
V študijski program 2. stopnje Pedagogika se lahko vpiše, kdor je zaključil: 
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: izobraževalne znanosti (0111), izobraževanje 

vzgojiteljev predšolskih otrok (0112), izobraževanje učiteljev brez predmetne specializacije (0113), izobraževanje 
učiteljev s predmetno specializacijo (0114).  

2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: umetnost (021), humanistika (022), jeziki (023), družbene 
vede in vedenjske znanosti (031) ter socialno delo in svetovanje (0923), če je pred vpisom v študijski program opravil 
študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 23 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na 
prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. 
Opraviti mora naslednje obveznosti: Metodologija pedagoškega raziskovanja (7 ECTS), Uvod v pedagogiko (4 ECTS), 
Zgodovina pedagogike (6 ECTS) in Osnove didaktike (6 ECTS).  

3. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: poslovne in upravne vede (041), pravo (042), 
naravoslovje, matematika in statistika (05), informacijske in komunikacijske tehnologije (061), tehnika, proizvodne 
tehnologije in gradbeništvo (07), kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo (08), zdravstvo in socialna varnost 
(09) ter transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve (10), če je pred vpisom v študijski program opravil 
študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 35 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na 
prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. 
Opraviti mora naslednje obveznosti: Metodologija pedagoškega raziskovanja (7 ECTS), Uvod v pedagogiko (4 ECTS), 
Zgodovina pedagogike (6 ECTS), Osnove didaktike (6 ECTS), Razvojna psihologija (6 ECTS) in Specialna pedagogika (6 
ECTS).  

4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: izobraževalne 
znanosti (0111), izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok (0112), izobraževanje učiteljev brez predmetne 
specializacije (0113) in izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo (0114).  

5. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: umetnost (021), 
humanistika (022), jeziki (023), družbene vede in vedenjske znanosti (031), socialno delo in svetovanje (0923) , če je 
pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 23 ECTS, ki jih 
kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih 
izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Metodologija pedagoškega raziskovanja 
(7 ECTS), Uvod v pedagogiko (4 ECTS), Zgodovina pedagogike (6 ECTS) in Osnove didaktike (6 ECTS).  

6. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: poslovne in upravne 
vede (041), pravo (042), naravoslovje, matematika in statistika (05), informacijske in komunikacijske tehnologije (061), 
tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (07), kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo (08), zdravstvo 
in socialna varnost (09), transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve (10), če je pred vpisom v študijski 
program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 35 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi 
med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v 
študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Metodologija pedagoškega raziskovanja (7 ECTS), Uvod v 
pedagogiko (4 ECTS), Zgodovina pedagogike (6 ECTS), Osnove didaktike (6 ECTS), Razvojna psihologija (6 ECTS) in 
Specialna pedagogika (6 ECTS).  

7. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: izobraževalne znanosti 
(0111). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa lahko prizna do 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik 
študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.  

8. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: izobraževanje vzgojiteljev 
predšolskih otrok (0112), izobraževanje učiteljev brez predmetne specializacije (0113), izobraževanje učiteljev s 



 

predmetno specializacijo (0114), umetnost in humanistika (02) jeziki (023), družbene vede in vedenjske znanosti 
(031), socialno delo in svetovanje (0923), poslovne in upravne vede (041), pravo (042), naravoslovje, matematika in 
statistika (05), informacijske in komunikacijske tehnologije (061), tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo 
(07), kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo (08), zdravstvo in socialna varnost (09) ter transport, varnost, 
gostinstvo in turizem, osebne storitve (10). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 10–30 ECTS, le-
ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.  

9. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, 
sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: izobraževalne znanosti (0111). Takemu kandidatu se znotraj 
študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi 
izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.  

10. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, 
sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok (0112), 
izobraževanje učiteljev brez predmetne specializacije (0113), izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo 
(0114), umetnost (021), humanistika (022), jeziki (023), družbene vede in vedenjske znanosti (031), socialno delo in 
svetovanje (0923), poslovne in upravne vede (041), pravo (042), naravoslovje, matematika in statistika (05), 
informacijske in komunikacijske tehnologije (061), tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (07), kmetijstvo, 
gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo (08), zdravstvo in socialna varnost (09) ter transport, varnost, gostinstvo in 
turizem, osebne storitve (10). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 10-30 ECTS, le-ta pa se 
skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija. 
 

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa: 

 
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Pedagogika se upošteva: 
Uspeh pri predhodnem študiju: 
Povprečna ocena: 70 % 
Ocena diplomskega dela: 30 % (če ga je predhodni študij predvideval) 
oziroma 
Povprečna ocena: 100 % (če predhodni študij diplomskega dela ni predvideval) 
 

Merila za prehode med študijskimi programi: 

 
Prehodi so možni med študijskimi programi skladno z 2. in 3. členom Meril za prehode med študijskimi programi (Uradni 
list RS, št. 95/10, 17/11 in 14/19). Kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v predlagani študijski program ter pogoje za 
prehajanje med študijskimi programi, se določijo letnik vpisa in manjkajoče študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če 
želijo študij zaključiti po novem programu. 
 
Prehodi so mogoči med študijskimi programi: 

 ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in 

 med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program, prizna 
vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS), iz prvega študijskega programa, ki 
se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. 

 

Način študija: redni  

 
 

17. PEDAGOGIKA (dvopredmetni pedagoški študijski program) 
 
V študijski program 2. stopnje Pedagogika se lahko vpiše, kdor je zaključil: 
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: izobraževalne znanosti (0111), izobraževanje 

vzgojiteljev predšolskih otrok (0112), izobraževanje učiteljev brez predmetne specializacije (0113), izobraževanje 
učiteljev s predmetno specializacijo (0114).  

2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: umetnost (021), humanistika (022), jeziki (023), 
družbene vede in vedenjske znanosti (031) ter socialno delo in svetovanje (0923), če je pred vpisom v študijski 
program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 23 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi 
med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v 
študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Metodologija pedagoškega raziskovanja (7 ECTS), Uvod v 
pedagogiko (4 ECTS), Zgodovina pedagogike (6 ECTS) in Osnove didaktike (6 ECTS).  

3. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: poslovne in upravne vede (041), pravo (042), 
naravoslovje, matematika in statistika (05), informacijske in komunikacijske tehnologije (061), tehnika, proizvodne 
tehnologije in gradbeništvo (07), kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo (08), zdravstvo in socialna varnost 
(09) ter transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve (10), če je pred vpisom v študijski program opravil 
študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 35 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem 



 

na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski 
program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Metodologija pedagoškega raziskovanja (7 ECTS), Uvod v pedagogiko 
(4 ECTS), Zgodovina pedagogike (6 ECTS), Osnove didaktike (6 ECTS), Razvojna psihologija (6 ECTS) in Specialna 
pedagogika (6 ECTS).  

4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: izobraževalne 
znanosti (0111), izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok (0112), izobraževanje učiteljev brez predmetne 
specializacije (0113) in izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo (0114).  

5. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: umetnost (021), 
humanistika (022), jeziki (023), družbene vede in vedenjske znanosti (031), socialno delo in svetovanje (0923) , če je 
pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 23 ECTS, ki 
jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem 
diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Metodologija 
pedagoškega raziskovanja (7 ECTS), Uvod v pedagogiko (4 ECTS), Zgodovina pedagogike (6 ECTS) in Osnove didaktike 
(6 ECTS).  

6. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: poslovne in upravne 
vede (041), pravo (042), naravoslovje, matematika in statistika (05), informacijske in komunikacijske tehnologije 
(061), tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (07), kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo (08), 
zdravstvo in socialna varnost (09) ter transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve (10), če je pred vpisom 
v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 35 ECTS, ki jih kandidat 
lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov 
pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Metodologija pedagoškega raziskovanja (7 
ECTS), Uvod v pedagogiko (4 ECTS), Zgodovina pedagogike (6 ECTS), Osnove didaktike (6 ECTS), Razvojna psihologija 
(6 ECTS) in Specialna pedagogika (6 ECTS).  

7. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: izobraževalne znanosti 
(0111). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa lahko prizna do 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik 
študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.  

8. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: izobraževanje vzgojiteljev 
predšolskih otrok (0112), izobraževanje učiteljev brez predmetne specializacije (0113), izobraževanje učiteljev s 
predmetno specializacijo (0114), umetnost in humanistika (02), jeziki (023), družbene vede in vedenjske znanosti 
(031), socialno delo in svetovanje (0923), poslovne in upravne vede (041), pravo (042), naravoslovje, matematika in 
statistika (05), informacijske in komunikacijske tehnologije (061), tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo 
(07), kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo (08), zdravstvo in socialna varnost (09) ter transport, varnost, 
gostinstvo in turizem, osebne storitve (10). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 10–20 ECTS 
ter ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik 
študija.  

9. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, 
sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: izobraževalne znanosti (0111). Takemu kandidatu se znotraj 
študijskega programa lahko prizna do 30 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovici študijskega programa, le-
ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z 
akreditiranim študijskim programom.  

10. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, 
sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok (0112), 
izobraževanje učiteljev brez predmetne specializacije (0113), izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo 
(0114), umetnost (021), humanistika (022), jeziki (023), družbene vede in vedenjske znanosti (031), socialno delo in 
svetovanje (0923), poslovne in upravne vede (041), pravo (042), naravoslovje, matematika in statistika (05), 
informacijske in komunikacijske tehnologije (061), tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (07), kmetijstvo, 
gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo (08), zdravstvo in socialna varnost (09) ter transport, varnost, gostinstvo in 
turizem, osebne storitve (10). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 10-20 ECTS ter ustrezno 
število ECTS na drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija. 
 

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa: 

 
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Pedagogika se upošteva: 
Uspeh pri predhodnem študiju: 
Povprečna ocena: 70 % 
Ocena diplomskega dela: 30 % (če ga je predhodni študij predvideval) 
oziroma 
Povprečna ocena: 100 % (če predhodni študij diplomskega dela ni predvideval) 
        

Merila za prehode med študijskimi programi: 

 
Prehodi so možni med študijskimi programi skladno z 2. in 3. členom Meril za prehode med študijskimi programi (Uradni 
list RS, št. 95/10, 17/11 in 14/19). Kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v predlagani študijski program ter pogoje za 



 

prehajanje med študijskimi programi, se določijo letnik vpisa in manjkajoče študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če 
želijo študij zaključiti po novem programu. 
 
Prehodi so mogoči med študijskimi programi: 

 ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in 

 med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program, prizna 
vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS), iz prvega študijskega programa, ki 
se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. 
 

Način študija: redni  

 
 
18. GEOGRAFIJA (dvopredmetni pedagoški študijski program) 
 
V študijski program 2. stopnje Geografija se lahko vpiše, kdor je zaključil: 
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij:  0388 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, 

pretežno družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost, 0114 Izobraževanje učiteljev s predmetno 
specializacijo, 0314 Sociologija in študiji kultur (družbena geografija), 0532 Geoznanosti (fizična geografija). 

2. Študijski program prve stopnje z vseh drugih strokovnih področij, če je pred vpisom v študijski program opravil 
študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 30 ECTS, in ustrezno število ECTS na drugi polovički 
dvopredmetnega študijskega programa, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za 
izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje 
obveznosti: Geomorfologija – 4 ECTS, Klimatogeografija – 5 ECTS, Geografija prebivalstva – 5 ECTS, Ekonomska 
geografija – 6 ECTS, Geografija slovenskih pokrajin – 4 ECTS, Kartografija – 3 ECTS in GIS – 3 ECTS. 

3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij:   0388 
Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost,  
0114 Izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo, 0314 Sociologija in študiji kultur (družbena geografija), 0532 
Geoznanosti (fizična geografija). 

4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z vseh drugih strokovnih področij, če je pred 
vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 30 ECTS, in 
ustrezno število ECTS na drugi polovički dvopredmetnega študijskega programa, ki jih kandidat lahko opravi med 
študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v 
študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Geomorfologija – 4 ECTS, Klimatogeografija – 5 ECTS, 
Geografija prebivalstva – 5 ECTS, Ekonomska geografija – 6 ECTS, Geografija slovenskih pokrajin – 4 ECTS, 
Kartografija- 3 ECTS in GIS – 3 ECTS. 

5. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij:   0388 Interdisciplinarne 
izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost,  0114 Izobraževanje 
učiteljev s predmetno specializacijo, 0314 Sociologija in študiji kultur (družbena geografija), 0532 Geoznanosti 
(fizična geografija). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS ter ustrezno število 
ECTS na drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi 
izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.   

6. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z vseh drugih strokovnih področij. Takemu kandidatu se 
znotraj študijskega programa prizna praviloma 10 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega 
programa, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.   

7. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, 
sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: 0388 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, 
pretežno družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost, 0114 Izobraževanje učiteljev s predmetno 
specializacijo, 0314 Sociologija in študiji kultur (družbena geografija), 0532 Geoznanosti (fizična geografija). Takemu 
kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički 
študijskega programa, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za 
prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.     

8. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, 
sprejet pred 11. 6. 2004, z vseh drugih strokovnih področij. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 
praviloma 10 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se skladno s tem vpiše 
v ustrezni letnik študija.   
 

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa: 

 
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Geografija se upošteva: 
Uspeh pri predhodnem študiju: 
Povprečna ocena: 70 % 
Ocena diplomskega dela: 30 % (če ga je predhodni študij predvideval) 
oziroma 



 

Povprečna ocena: 100 % (če predhodni študij diplomskega dela ni predvideval) 
 

Merila za prehode med študijskimi programi: 

 
Prehodi so možni med študijskimi programi skladno z 2. in 3. členom Meril za prehode med študijskimi programi (Uradni 
list RS, št. 95/10, 17/11 in 14/19). Kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v predlagani študijski program ter pogoje za 
prehajanje med študijskimi programi, se določijo letnik vpisa in manjkajoče študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če 
želijo študij zaključiti po novem programu. 
 
Prehodi so mogoči med študijskimi programi: 

 ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in 

 med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program, prizna 
vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS), iz prvega študijskega programa, ki 
se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. 

 

Način študija: redni  

 
Ta študijski program je mogoče vezati tudi z dvopredmetnim nepedagoškim študijskim programom. V primeru tovrstne 
vezave bo študent opravil 18 ECTS več, kot je predvideno s študijskim programom. Kandidatom je namreč treba zagotoviti 
najmanj 60 ECTS vsebin s področja pedagoških, psiholoških in didaktičnih vsebin. 
 
 
19. GEOGRAFIJA (dvopredmetni nepedagoški študijski program) 
 
V nepedagoški  študijski program 2. stopnje Geografije se lahko vpiše, kdor je zaključil: 
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij:   0388 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, 

pretežno družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost, 0114 Izobraževanje učiteljev s predmetno 
specializacijo, 0314 Sociologija in študiji kultur (družbena geografija), 0532 Geoznanosti (fizična geografija). 

2. Študijski program prve stopnje z vseh drugih strokovnih področij, če je pred vpisom v študijski program opravil 
študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 30 ECTS, in ustrezno število ECTS na drugi polovički 
dvopredmetnega študijskega programa, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za 
izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje 
obveznosti: Geomorfologija – 4 ECTS, Klimatogeografija – 5 ECTS, Geografija prebivalstva – 5 ECTS, Ekonomska 
geografija – 6 ECTS, Geografija slovenskih pokrajin – 4 ECTS, Kartografija – 3 ECTS in GIS – 3 ECTS. 

3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: :   0388 
Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost, 0114 
Izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo, 0314 Sociologija in študiji kultur (družbena geografija), 0532 
Geoznanosti (fizična geografija). 

4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z vseh drugih strokovnih področij, če je pred vpisom 
v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 30 ECTS, in ustrezno število 
ECTS na drugi polovički dvopredmetnega študijskega programa, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi 
stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. 
Opraviti mora naslednje obveznosti: Geomorfologija – 4 ECTS, Klimatogeografija – 5 ECTS, Geografija prebivalstva – 5 
ECTS, Ekonomska geografija – 6 ECTS, Geografija slovenskih pokrajin – 4 ECTS, Kartografija – 3 ECTS in GIS – 3 ECTS. 

5. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: :   0388 Interdisciplinarne 
izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost, 0114 Izobraževanje 
učiteljev s predmetno specializacijo, 0314 Sociologija in študiji kultur (družbena geografija), 0532 Geoznanosti (fizična 
geografija). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS ter ustrezno število ECTS na 
drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje 
pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.   

6. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z vseh drugih strokovnih področij. Takemu kandidatu se 
znotraj študijskega programa prizna praviloma 10 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega 
programa, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.   

7. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, 
sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij:0388 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, 
pretežno družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost, 0114 Izobraževanje učiteljev s predmetno 
specializacijo, 0314 Sociologija in študiji kultur (družbena geografija), 0532 Geoznanosti (fizična geografija). Takemu 
kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički 
študijskega programa, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, 
določene z akreditiranim študijskim programom.     

8. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, 
sprejet pred 11. 6. 2004, z vseh drugih strokovnih področij. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 



 

praviloma 10 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se skladno s tem vpiše 
v ustrezni letnik študija.   

 

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa: 

 
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Geografija se upošteva: 
Uspeh pri predhodnem študiju: 
Povprečna ocena: 70 % 
Ocena diplomskega dela: 30 % (če ga je predhodni študij predvideval) 
oziroma 
Povprečna ocena: 100 % (če predhodni študij diplomskega dela ni predvideval). 
 

Merila za prehode med študijskimi programi: 

 
Prehodi so možni med študijskimi programi skladno z 2. in 3. členom Meril za prehode med študijskimi programi (Uradni 
list RS, št. 95/10, 17/11 in 14/19). Kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v predlagani študijski program ter pogoje za 
prehajanje med študijskimi programi, se določijo letnik vpisa in manjkajoče študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če 
želijo študij zaključiti po novem programu. 
 
Prehodi so mogoči med študijskimi programi: 

 ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in 

 med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program, prizna 
vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS), iz prvega študijskega programa, ki 
se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. 

 

Način študija: redni  

 
 
20. ZGODOVINA (enopredmetni nepedagoški študijski program) 

 
V študijski program 2. stopnje Zgodovina se lahko vpiše, kdor je zaključil: 
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: zgodovina in arheologija (0222).  
2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost 

(03), umetnost in humanistika (02), naravoslovje, matematika in statistika (05), poslovne in upravne vede, pravo (04) 
ter izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev (01), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske 
obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 15 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi 
stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. 
Opraviti mora naslednje obveznosti: Zgodovina slovenskega prostora v srednjem veku (5 ECTS), Zgodovina 
slovenskega prostora v zgodnjem novem veku (5 ECTS) in Slovenska zgodovina 1914–1941 (5 ECTS).  

3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: zgodovina in 
arheologija (0222).  

4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: družbene vede, 
novinarstvo in informacijska znanost (03), umetnost in humanistika (02), naravoslovje, matematika in statistika (05), 
poslovne in upravne vede, pravo (04) ter izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev (01), če je pred vpisom v 
študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 15 ECTS, ki jih kandidat 
lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov 
pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Zgodovina slovenskega prostora v srednjem 
veku (5 ECTS), Zgodovina slovenskega prostora v zgodnjem novem veku (5 ECTS) in Slovenska zgodovina 1914–1941 
(5 ECTS).  

5. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: zgodovina in arheologija 
(0222). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik 
študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.  

6. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: družbene vede, novinarstvo 
in informacijska znanost (03), umetnost in humanistika (02), naravoslovje, matematika in statistika (05), poslovne in 
upravne vede, pravo (04) ter izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev (01). Takemu kandidatu se znotraj 
študijskega programa prizna 10–30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.  

7. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, 
sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: zgodovina in arheologija (0222). Takemu kandidatu se 
znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi 
obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.  

8. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, 
sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost (03), 



 

umetnost in humanistika (02), naravoslovje, matematika in statistika (05), poslovne in upravne vede, pravo (04) ter 
izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev (01). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 10-
30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija. 

 

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa: 

 
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Zgodovina se upošteva: 
Uspeh pri predhodnem študiju: 
Povprečna ocena: 70 % 
Ocena diplomskega dela: 30 % (če ga je predhodni študij predvideval) 
oziroma 
Povprečna ocena: 100 % (če predhodni študij diplomskega dela ni predvideval) 
 

Merila za prehode med študijskimi programi: 

 
Prehodi so možni med študijskimi programi skladno z 2. in 3. členom Meril za prehode med študijskimi programi (Uradni 
list RS, št. 95/10, 17/11 in 14/19). Kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v predlagani študijski program ter pogoje za 
prehajanje med študijskimi programi, se določijo letnik vpisa in manjkajoče študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če 
želijo študij zaključiti po novem programu. 
 
Prehodi so mogoči med študijskimi programi: 

 ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in 

 med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program, prizna 
vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS), iz prvega študijskega programa, ki 
se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. 
 

Način študija: redni 

 
 
21. ZGODOVINA (dvopredmetni pedagoški študijski program) 

 
V študijski program 2. stopnje Zgodovina se lahko vpiše, kdor je zaključil: 
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: zgodovina in arheologija (0222).  
2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost 

(03), umetnost in humanistika (02), naravoslovje, matematika in statistika (05), poslovne in upravne vede, pravo (04) 
ter izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev (01), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske 
obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v obsegu 9 ECTS, in ustrezno število ECTS na drugi polovički 
dvopredmetnega študijskega programa, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za 
izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje 
obveznosti: Zgodovina slovenskega prostora v srednjem veku (6 ECTS) in Zgodovina slovenskega prostora v zgodnjem 
novem veku (3 ECTS).  

3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: zgodovina in 
arheologija (0222).  

4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: družbene vede, 
novinarstvo in informacijska znanost (03), umetnost in humanistika (02), naravoslovje, matematika in statistika (05), 
poslovne in upravne vede, pravo (04) ter izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev (01), če je pred vpisom v 
študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 9 ECTS, in ustrezno število 
ECTS na drugi polovički dvopredmetnega študijskega programa, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi 
stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. 
Opraviti mora naslednje obveznosti: Zgodovina slovenskega prostora v srednjem veku (6 ECTS) in Zgodovina 
slovenskega prostora v zgodnjem novem veku (3 ECTS).  

5. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: zgodovina in arheologija 
(0222). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS ter ustrezno število ECTS na 
drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje 
pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.  

6. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: družbene vede, novinarstvo 
in informacijska znanost (03), umetnost in humanistika (02), naravoslovje, matematika in statistika (05), poslovne in 
upravne vede, pravo (04) ter izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev (01). Takemu kandidatu se znotraj 
študijskega programa prizna 5-15 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se 
skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.  

7. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, 
sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: zgodovina in arheologija (0222). Takemu kandidatu se 



 

znotraj študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega 
programa, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene 
z akreditiranim študijskim programom.  

8. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, 
sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost (03), 
umetnost in humanistika (02), naravoslovje, matematika in statistika (05), poslovne in upravne vede, pravo (04) ter 
izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev (01). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 5-
15 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega programa le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni 
letnik študija. 

 

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa: 

 
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Zgodovina se upošteva: 
Uspeh pri predhodnem študiju: 
Povprečna ocena: 70 % 
Ocena diplomskega dela: 30 % (če ga je predhodni študij predvideval) 
oziroma 
Povprečna ocena: 100 % (če predhodni študij diplomskega dela ni predvideval) 
 

Merila za prehode med študijskimi programi: 

 
Prehodi so možni med študijskimi programi skladno z 2. in 3. členom Meril za prehode med študijskimi programi (Uradni 
list RS, št. 95/10, 17/11 in 14/19). Kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v predlagani študijski program ter pogoje za 
prehajanje med študijskimi programi, se določijo letnik vpisa in manjkajoče študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če 
želijo študij zaključiti po novem programu. 
 
Prehodi so mogoči med študijskimi programi: 

 ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in 

 med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program, prizna 
vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS), iz prvega študijskega programa, ki 
se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. 
 

Način študija: redni 

 
Ta študijski program je mogoče vezati tudi z dvopredmetnim nepedagoškim študijskim programom. V primeru tovrstne 
vezave bo študent opravil 19 ECTS več, kot je predvideno s študijskim programom. Kandidatom je namreč treba zagotoviti 
najmanj 60 ECTS vsebin s področja pedagoških, psiholoških in didaktičnih vsebin. 
 
22. ZGODOVINA (dvopredmetni nepedagoški študijski program) 
 
V študijski program 2. stopnje Zgodovina se lahko vpiše, kdor je zaključil: 
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: zgodovina in arheologija (0222).  
2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost 

(03), umetnost in humanistika (02), naravoslovje, matematika in statistika (05), poslovne in upravne vede, pravo (04) 
ter izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev (01), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske 
obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 9 ECTS, in ustrezno število ECTS na drugi polovički 
dvopredmetnega študijskega programa, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za 
izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje 
obveznosti: Zgodovina slovenskega prostora v srednjem veku (6 ECTS) in Zgodovina slovenskega prostora v zgodnjem 
novem veku (3 ECTS).  

3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: zgodovina in 
arheologija (0222).  

4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: družbene vede, 
novinarstvo in informacijska znanost (03), umetnost in humanistika (02), naravoslovje, matematika in statistika (05), 
poslovne in upravne vede, pravo (04) ter izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev (01), če je pred vpisom v 
študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v obsegu 9 ECTS, in ustrezno število 
ECTS na drugi polovički dvopredmetnega študijskega programa, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi 
stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. 
Opraviti mora naslednje obveznosti: Zgodovina slovenskega prostora v srednjem veku (6 ECTS) in Zgodovina 
slovenskega prostora v zgodnjem novem veku (3 ECTS).  

5. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: zgodovina in arheologija 
(0222). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS ter ustrezno število ECTS na 



 

drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje 
pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom. 

6. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: družbene vede, novinarstvo 
in informacijska znanost (03), umetnost in humanistika (02), naravoslovje, matematika in statistika (05), poslovne in 
upravne vede, pravo (04) ter izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev (01). Takemu kandidatu se znotraj 
študijskega programa prizna 5–15 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se 
skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.  

7. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, 
sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: zgodovina in arheologija (0222). Takemu kandidatu se 
znotraj študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega 
programa, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene 
z akreditiranim študijskim programom.  

8. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, 
sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost (03), 
umetnost in humanistika (02), naravoslovje, matematika in statistika (05), poslovne in upravne vede, pravo (04) ter 
izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev (01). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 5-
15 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni 
letnik študija. 

 

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa: 

 
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Zgodovina se upošteva: 
Uspeh pri predhodnem študiju: 
Povprečna ocena: 70 % 
Ocena diplomskega dela: 30 % (če ga je predhodni študij predvideval) 
oziroma 
Povprečna ocena: 100 % (če predhodni študij diplomskega dela ni predvideval) 
 

Merila za prehode med študijskimi programi: 

 
Prehodi so možni med študijskimi programi skladno z 2. in 3. členom Meril za prehode med študijskimi programi (Uradni 
list RS, št. 95/10, 17/11 in 14/19). Kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v predlagani študijski program ter pogoje za 
prehajanje med študijskimi programi, se določijo letnik vpisa in manjkajoče študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če 
želijo študij zaključiti po novem programu. 
 
Prehodi so mogoči med študijskimi programi: 

 ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in 

 med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program, prizna 
vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS), iz prvega študijskega programa, ki 
se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. 
 

Način študija: redni 

 
 
23. UMETNOSTNA ZGODOVINA (dvopredmetni nepedagoški študijski program) 
 
V študijski program 2. stopnje Umetnostna zgodovina se lahko vpiše, kdor je zaključil: 
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: umetnostna zgodovina (0229).  
2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev (011), 

umetnost (021), humanistika (022), družbene vede in vedenjske znanosti (031), novinarstvo, komunikologija in 
informacijska znanost (032),  poslovne in upravne vede (041), pravo (042), če je pred vpisom v študijski program 
opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 18 ECTS, in ustrezno število ECTS na drugi 
polovički dvopredmetnega študijskega programa, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti 
mora naslednje obveznosti: Zgodovina arhitekture (6 ECTS), Zgodovina slikarstva (6 ECTS) in Zgodovina kiparstva (6 
ECTS).  

3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: izobraževalne 
znanosti in izobraževanje učiteljev (011), umetnost (021), humanistika (razen jezikov) (022), družbene vede in 
vedenjske znanosti (031), novinarstvo, komunikologija in informacijska znanost (032),  poslovne in upravne vede 
(041), pravo (042), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija 
v obsegu 18 ECTS, in ustrezno število ECTS na drugi polovički dvopredmetnega študijskega programa, ki jih kandidat 
lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov 



 

pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Zgodovina arhitekture (6 ECTS), Zgodovina 
slikarstva (6 ECTS) in Zgodovina kiparstva (6 ECTS).  

4. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: umetnostna zgodovina 
(0229). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS ter ustrezno število ECTS na 
drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje 
pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.    

5. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: izobraževalne znanosti in 
izobraževanje učiteljev (011), umetnost (021), humanistika (razen jezikov) (022), družbene vede in vedenjske 
znanosti (031), novinarstvo, komunikologija in informacijska znanost (032),  poslovne in upravne vede (041), pravo 
(042). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 15 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi 
polovički študijskega programa, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.    

6. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, 
sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev (011), 
umetnost (021), humanistika (razen jezikov) (022), družbene vede in vedenjske znanosti (031), novinarstvo, 
komunikologija in informacijska znanost (032),  poslovne in upravne vede (041), pravo (042). Takemu kandidatu se 
znotraj študijskega programa prizna praviloma 15 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega 
programa, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.   

 

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa: 

 
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Umetnostna zgodovina se upošteva: 
Uspeh pri predhodnem študiju: 
Povprečna ocena: 70 % 
Ocena diplomskega dela: 30 % (če ga je predhodni študij predvideval) 
oziroma 
Povprečna ocena: 100 % (če predhodni študij diplomskega dela ni predvideval) 
 

Merila za prehode med študijskimi programi: 

 
Prehodi so možni med študijskimi programi skladno z 2. in 3. členom Meril za prehode med študijskimi programi (Uradni 
list RS, št. 95/10, 17/11 in 14/19). Kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v predlagani študijski program ter pogoje za 
prehajanje med študijskimi programi, se določijo letnik vpisa in manjkajoče študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če 
želijo študij zaključiti po novem programu. 
 
Prehodi so mogoči med študijskimi programi: 

 ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in 

 med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program, prizna 
vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS), iz prvega študijskega programa, ki 
se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. 

 

Način študija: redni  

 
 
 

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

 



 

ŠTUDIJSKI PROGRAMI TRETJE STOPNJE: 
 

1. FILOZOFIJA 
2. GEOGRAFIJA 
3. GERMANISTIČNE ŠTUDIJE 
4. PEDAGOGIKA 
5. SLOVENISTIČNE ŠTUDIJE 
6. SOCIOLOGIJA 
7. UMETNOSTNA ZGODOVINA 
8. PSIHOLOGIJA 
9. ZGODOVINA 

 

Kraj izvajanja študija: Maribor 
Trajanje študija: 4 leta, 240 ECTS 

 

Pogoji za vpis: 

 
1. FILOZOFIJA 
 
V doktorski študijski program Filozofija se lahko vpiše, kdor je končal: 

− študijski program 2. stopnje, 

− študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, 

− študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za 
pridobitev specializacije. Takim kandidatom se pred vpisom v študijski program določijo študijske obveznosti v 
obsegu 60 ECTS: Analiza klasičnih filozofskih tekstov (8 ECTS); Vednost, bit in um (8 ECTS). Teoretična ali 
praktična filozofija (8 ECTS); Vrednote in vrline (8 ECTS);  Metodologija filozofskega raziskovanja (10 ECTS); trije 
izbirni predmeti (3 x 6 ECTS), 

− študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, 
ki je ovrednoten s 300 ECTS.  

 
Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini, ki je nostrificirano v RS. 

 
V primeru omejitve vpisa bo izbira kandidatov temeljila na: 

− podlagi povprečne ocene študija (10 %), 

− ocene diplomske ali magistrske naloge (10 %) in 

− izbirni izpit (80 %). 
 
Obveznosti izbirnega izpita se lahko nadomestijo s strokovnim in znanstvenim delom v obsegu 50 % izpitnih obveznosti. 
 
Glavna merila za znanstveno delo predstavljajo objave, kot so: 

− znanstvena monografija, 

− samostojni znanstveni sestavek v monografiji, 

− izvirni ali pregledni znanstveni članki v revijah s faktorjem vpliva (JCR) ali v revijah, indeksiranih v podatkovnih 
zbirkah SCI, SSCI ali A&HCI, in revijah, ki jih naštevajo kriteriji Filozofske fakultete za izvolitve v nazive. 

 
Glavna merila za strokovno delo predstavljajo: 

− strokovna monografija, 

− samostojni strokovni sestavek v monografiji, 

− objavljeni strokovni prispevki na konferencah, 

− strokovni članki in/ali recenzenstvo teh člankov, 

− uredništvo monografije ali revije, 

− druge oblike dokumentirane strokovne dejavnosti. 
 

Merila za prehode med študijskimi programi: 

 
Prehodi so možni med študijskimi programi skladno z 2. in 3. členom Meril za prehode med študijskimi programi (Uradni 
list RS, št. 95/10, 17/11 in 14/19). Kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v predlagani študijski program ter pogoje za 
prehajanje med študijskimi programi, se določijo letnik vpisa in manjkajoče študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če 
želijo študij zaključiti po novem programu. 
 
Prehodi so mogoči med študijskimi programi: 

 ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in 



 

 med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program, prizna 
vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS), iz prvega študijskega programa, ki 
se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. 

 

Način izvajanja študija: izredni 

 
 

Podrobnejše informacije o podiplomskem študiju dobijo kandidati na naslovu: 
red. prof. dr. Bojan Borstner 
Telefon: 02 22 93 797 
Elektronski naslov: bojan.borstner@um.si 

 
 
2. GEOGRAFIJA  
 
V doktorski študijski program Geografija se lahko vpiše, kdor je končal: 

− študijski program 2. stopnje, 

− univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, 

− visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev 
specializacije. Takim kandidatom se pred vpisom v študijski program določijo študijske obveznosti v obsegu 60 
ECTS: Geografija prebivalstva (6 ECTS), Ekonomska geografija (6 ECTS), Socialna in kulturna geografija (6 ECTS), 
Ekološka geografija (6 ECTS), Geografija Slovenije (6 ECTS) in 5 izbirnih predmetov (5 x 6 ECTS), 

− študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, 
ki je ovrednoten s 300 ECTS. 

 
Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini, ki je nostrificirano v RS. 
 
V primeru omejitve vpisa bo izbira kandidatov temeljila na: 

− podlagi povprečne ocene študija (10 %), 

− ocene diplomske ali magistrske naloge (10 %) in 

− izbirni izpit (80 %). 
Obveznosti izbirnega izpita se lahko nadomestijo s strokovnim in znanstvenim delom v obsegu 50 % izpitnih 
obveznosti. 

 
Glavna merila za znanstveno delo predstavljajo objave, kot so: 

− znanstvena monografija, 

− samostojni znanstveni sestavek v monografiji, 

− izvirni ali pregledni znanstveni članki v revijah s faktorjem vpliva (JCR) ali v revijah, indeksiranih v podatkovnih 
zbirkah SCI, SSCI ali A&HCI, in revijah, ki jih naštevajo kriteriji Filozofske fakultete za izvolitve v nazive. 

 
Glavna merila za strokovno delo predstavljajo: 

− strokovna monografija, 

− samostojni strokovni sestavek v monografiji, 

− objavljeni strokovni prispevki na konferencah, 

− strokovni članki in/ali recenzenstvo teh člankov, 

− uredništvo monografije ali revije, 

− druge oblike dokumentirane strokovne dejavnosti. 
 

Merila za prehode med študijskimi programi: 

 
Prehodi so možni med študijskimi programi skladno z 2. in 3. členom Meril za prehode med študijskimi programi (Uradni 
list RS, št. 95/10, 17/11 in 14/19). Kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v predlagani študijski program ter pogoje za 
prehajanje med študijskimi programi, se določijo letnik vpisa in manjkajoče študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če 
želijo študij zaključiti po novem programu. 
 
Prehodi so mogoči med študijskimi programi: 

 ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in 

 med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program, prizna 
vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS), iz prvega študijskega programa, ki 
se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. 
 

mailto:bojan.borstner@um.si


 

Način izvajanja študija: izredni 

 

Podrobnejše informacije o podiplomskem študiju dobijo kandidati na naslovu: 
izr. prof. dr. Danijel Ivajnšič 
Telefon: 02 22 93 694 
Elektronski naslov: dani.ivajnsic@um.si 

 
 
3. GERMANISTIČNE ŠTUDIJE 
 
V študijski program 3. stopnje Germanistične študije se lahko vpiše, kdor je zaključil: 

– študijski program 2. stopnje, 
– univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, 
– visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev 

specializacije, 
– program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je 

ovrednoten s 300 ECTS točkami. 
 
Izvajanje študijskega programa načeloma poteka v nemškem jeziku, zato je priporočeno znanje nemškega jezika vsaj na 
stopnji B2 po evropskem referenčnem okviru za priznavanje tujejezikovnih znanj in spretnosti. 
 
Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa: 
Če bo vpis omejen, bo izbira temeljila na naslednjem kriteriju: 

– povprečna ocena na predhodnem študiju (100 %). 
 

Merila za prehode med študijskimi programi: 

 
Prehodi so možni med študijskimi programi skladno z 2. in 3. členom Meril za prehode med študijskimi programi (Uradni 
list RS, št. 95/10, 17/11 in 14/19). Kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v predlagani študijski program ter pogoje za 
prehajanje med študijskimi programi, se določijo letnik vpisa in manjkajoče študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če 
želijo študij zaključiti po novem programu. 
 
Prehodi so mogoči med študijskimi programi: 

 ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in 

 med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program, prizna 
vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS), iz prvega študijskega programa, ki 
se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. 

 

Način izvajanja študija: izredni 

 

Podrobnejše informacije o podiplomskem študiju dobijo kandidati na naslovu: 
red. prof. dr. Vida Jesenšek 
Telefon: 02 22 93 622 
Elektronski naslov: vida.jesensek@um.si 

 
 
4. PEDAGOGIKA 
 
V študijski program 3. stopnje Pedagogika se lahko vpiše kandidat, ki je zaključil: 

− študijski program 2. stopnje,  

− univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004,  

− visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev 
specializacije. Takim kandidatom se pred vpisom v študijski program določijo študijske obveznosti v obsegu 30 
ECTS: Uvod v pedagogiko (6 ECTS), Osnove didaktike (6 ECTS), Zgodovina pedagogike (6 ECTS), Kvantitativno in 
kvalitativno raziskovanje v pedagogiki (6 ECTS), Teorija vzgoje (6 ECTS), 

− študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, 
ki je ovrednoten s 300 ECTS. 

 
Izbira kandidatov bo ob omejitvi vpisa temeljila na podlagi: 

− povprečne ocene študija (10 %),  

− ocene diplomske ali magistrske naloge (10 %) in  



 

− izbirnega izpita (80 %). 
 

Obveznosti izbirnega izpita se lahko nadomestijo s strokovnim in znanstvenim delom v obsegu 50 % izpitnih obveznosti. 
 
Glavna merila za znanstveno delo predstavljajo objave, kot so: znanstvena monografija; samostojni znanstveni sestavek 
v monografiji; izvirni ali pregledni znanstveni članki v revijah s faktorjem vpliva (JCR) ali v revijah, indeksiranih v 
podatkovnih zbirkah SCI, SSCI ali A&HCI, in revijah, ki jih naštevajo kriteriji Filozofske fakultete za izvolitve v nazive. 
 
Glavna merila za strokovno delo predstavljajo strokovna monografija, samostojni strokovni sestavek v monografiji, 
objavljeni strokovni prispevki na konferencah, strokovni članki in/ali recenzenstvo teh člankov, uredništvo monografije 
ali revije ter druge oblike dokumentirane strokovne dejavnosti. 
Kadar je potrebno sprejeti oceno o znanstvenem in strokovnem delu kandidata za vpis, le-to sprejeme Komisija za 
študijske zadeve Senata Filozofske fakultete. Komisija za študijske zadeve Senata Filozofske fakultete lahko kot pogoj za 
oblikovanje ocene določi tudi uspešno opravljen preizkus izbirnega izpita, ki ga določi posameznemu kandidatu.  
 

Merila za prehode med študijskimi programi: 

 
Prehodi so možni med študijskimi programi skladno z 2. in 3. členom Meril za prehode med študijskimi programi (Uradni 
list RS, št. 95/10, 17/11 in 14/19). Kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v predlagani študijski program ter pogoje za 
prehajanje med študijskimi programi, se določijo letnik vpisa in manjkajoče študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če 
želijo študij zaključiti po novem programu. 
 
Prehodi so mogoči med študijskimi programi: 

 ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in 

 med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program, prizna 
vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS), iz prvega študijskega programa, ki 
se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. 
 

Način izvajanja študija: izredni 

 

Podrobnejše informacije o podiplomskem študiju dobijo kandidati na naslovu: 
red. prof. dr. Edvard Protner 
Telefon: 02 22 93 607 
Elektronski naslov: edvard.protner@um.si 

 
 
5. SLOVENISTIČNE ŠTUDIJE 
 
V študijski program 3. stopnje Slovenistične študije se lahko vpiše kandidat, ki je zaključil: 

− študijski program 2. stopnje, 

− univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, 

− visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev 
specializacije. Takim kandidatom se pred vpisom v študijski program določijo študijske obveznosti v obsegu 48 
ECTS točk iz Univerzitetnega enopredmetnega študijskega programa prve stopnje Slovenski jezik in književnost 
(učne enote: Fonetika in fonologija 6 ECTS, Skladnja 6 ECTS, Kultura govornega in pisnega izražanja 3 ECTS, 
Zgodovina slovenskega knjižnega jezika 3 ECTS, Indoevropska, praslovanska in starocerkvenoslovanska 
dediščina 3 ECTS, Teoretične osnove slovenistike 3 ECTS; Romantika in realizem 8 ECTS, Slovenska moderna 
ekspresionizem in socialni realizem 8 ECTS, Slovenska književnost po l. 1950 8 ECTS), 

− študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, 
ki je ovrednoten s 300 ECTS točkami. 

 
Izbira kandidatov ob omejitvi vpisa bo temeljila na: 

− povprečni oceni študija (70 %) in 

− oceni magistrske/diplomske naloge (30 %). 
 

Merila za prehode med študijskimi programi: 

 
Prehodi so možni med študijskimi programi skladno z 2. in 3. členom Meril za prehode med študijskimi programi (Uradni 
list RS, št. 95/10, 17/11 in 14/19). Kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v predlagani študijski program ter pogoje za 
prehajanje med študijskimi programi, se določijo letnik vpisa in manjkajoče študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če 
želijo študij zaključiti po novem programu. 
 



 

Prehodi so mogoči med študijskimi programi: 

 ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in 

 med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program, prizna 
vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS), iz prvega študijskega programa, ki 
se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. 

 

Način izvajanja študija: izredni 

 

Podrobnejše informacije o podiplomskem študiju dobijo kandidati na naslovu: 
red. prof. dr. Jožica Čeh Steger 
Telefon: 02 22 93 632 
Elektronski naslov: jozica.ceh@um.si  

 
 
6. SOCIOLOGIJA 
 
V doktorski študijski program Sociologija se lahko vpiše, kdor je končal: 

− študijski program druge stopnje, 

− študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, 

− študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za 
pridobitev specializacije. Takim kandidatom se pred vpisom v študijski program določijo študijske obveznosti v 
obsegu 30 ECTS. Kandidati morajo opraviti naslednje izpite: Sodobne sociološke perspektive (6 ECTS), 
Determinante družbenega vedenja (6 ECTS), Sociologija sodobne kulture (6 ECTS), Metode družboslovnega 
raziskovanja (6 ECTS), Sociološki vidiki globalizacije (6 ECTS), 

− študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, 
ki je ovrednoten  s 300 ECTS. 

 
Vpisne pogoje izpolnjujejo kandidati, ki so opravili ekvivalentno izobraževanje v tujini, ki je nostrificirano v RS. 
 
Izbira kandidatov bo ob omejitvi vpisa temeljila na podlagi: 

− povprečne ocene študija (10 %), 

− ocene diplomske ali magistrske naloge (10 %) in 

− izbirnega izpita (80 %). 
 
Obveznosti izbirnega izpita se lahko nadomestijo s strokovnim in znanstvenim delom v obsegu 50 % izpitnih obveznosti. 
 
Glavna merila za znanstveno delo predstavljajo objave, kot so: znanstvena monografija; samostojni znanstveni sestavek 
v monografiji; izvirni ali pregledni znanstveni članki v revijah s faktorjem vpliva (JCR) ali v revijah, indeksiranih v 
podatkovnih zbirkah SCI, SSCI ali A&HCI, in revijah, ki jih naštevajo kriteriji Filozofske fakultete za izvolitve v nazive. 
 
Glavna merila za strokovno delo predstavljajo strokovna monografija, samostojni strokovni sestavek v monografiji, 
objavljeni strokovni prispevki na konferencah, strokovni članki in/ali recenzenstvo teh člankov, uredništvo monografije 
ali revije ter druge oblike dokumentirane strokovne dejavnosti. 
 
Kadar je potrebno sprejeti oceno o znanstvenem in strokovnem delu kandidata za vpis, le-to sprejeme Komisija za 
študijske zadeve Senata Filozofske fakultete. 
 

Merila za prehode med študijskimi programi: 

 
Prehodi so možni med študijskimi programi skladno z 2. in 3. členom Meril za prehode med študijskimi programi (Uradni 
list RS, št. 95/10, 17/11 in 14/19). Kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v predlagani študijski program ter pogoje za 
prehajanje med študijskimi programi, se določijo letnik vpisa in manjkajoče študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če 
želijo študij zaključiti po novem programu. 
 
Prehodi so mogoči med študijskimi programi: 

 ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in 

 med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program, prizna 
vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS), iz prvega študijskega programa, ki 
se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. 

 

Način izvajanja študija: izredni 

 

mailto:jozica.ceh@um.si


 

Podrobnejše informacije o podiplomskem študiju dobijo kandidati na naslovu: 
izr. prof. dr. Vesna Godina Vuk 
Telefon: 02 22 93 660 
Elektronski naslov: vesna.godina@um.si 

 
 
7. UMETNOSTNA ZGODOVINA 
 
V študijski program tretje stopnje Umetnostna zgodovina se lahko vpiše, kdor je končal: 

– bolonjski študijski program druge stopnje, 
– univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, 
– univerzitetni nebolonjski študijski program v obsegu 240 ECTS in specialistični program ter tako skupaj zbral 300 

ECTS. Tem kandidatom se prizna 60 ECTS, 
– visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, ki ga je bilo mogoče vpisati pred uvedbo 

bolonjske reforme in zaključiti najkasneje do 2015/16, ter študijski program za pridobitev specializacije. Ti 
kandidati morajo pred vpisom opraviti izpite v obsegu 30 ECTS, in sicer iz predmetov: 

- Zgodovina arhitekture (6 ECTS),  
- Zgodovina slikarstva (6 ECTS),  
- Zgodovina kiparstva (6 ECTS), 
- Metodologija umetnostnozgodovinskega raziskovalnega dela in interpretacija umetnosti (6 ECTS) 
- Umetnost na Štajerskem v evropskem kontekstu (6 ECTS). 
 

– enega od študijskih programov, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami Evropske unije, ali drug enovit 
magistrski študijski program, ki je ovrednoten z najmanj 300 ECTS, 

– ekvivalentno izobraževanje v tujini, ki je ustrezno priznano, 
– magisterij znanosti po nebolonjskih programih. Tem kandidatom se prizna 120 ECTS in se jih vpiše v tretji letnik. 

 
Če bo kandidatov več, kot je predvidenih vpisnih mest, bo izbira temeljila na naslednjih kriterijih: 

– povprečna ocena študija (40 %), 
– ocena diplomske ali magistrske naloge (30 %), 
– izbirni izpit (30 %) 

 
Del izbirnega izpita (60 %) se lahko nadomesti z izkazom strokovnega in znanstvenega dela. Oddelek za umetnostno 
zgodovino bo takšne primere reševal individualno na sejah Oddelka, pri čemer mora kandidat ob prijavi priložiti izkaz o 
svoji celotni bibliografiji. Glavna merila za znanstveno delo predstavljajo objave, kot so: 

– znanstvena monografija, 
– samostojni znanstveni sestavek v monografiji, 
– izvirni ali pregledni znanstveni članki v revijah, ki jih naštevajo kriteriji Filozofske fakultete za izvolitev v nazive. 

  
Glavna merila za strokovno delo predstavljajo: 

– strokovna monografija, 
– samostojni strokovni sestavek v monografiji, 
– objavljeni strokovni prispevki na konferencah, 
– strokovni članki in/ali recenzentstvo teh člankov, 
– uredništvo monografije ali revije, 
– druge oblike dokumentirane strokovne dejavnosti. 

 

Merila za prehode med študijskimi programi: 

 
Prehodi so možni med študijskimi programi skladno z 2. in 3. členom Meril za prehode med študijskimi programi (Uradni 
list RS, št. 95/10, 17/11 in 14/19). Kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v predlagani študijski program ter pogoje za 
prehajanje med študijskimi programi, se določijo letnik vpisa in manjkajoče študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če 
želijo študij zaključiti po novem programu. 
 
Prehodi so mogoči med študijskimi programi: 

 ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in 

 med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program, prizna 
vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS), iz prvega študijskega programa, ki 
se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. 

 

Način izvajanja študija: izredni 

 



 

Podrobnejše informacije o podiplomskem študiju dobijo kandidati na naslovu: 
izr. prof. dr. Polonca Vidmar 
Telefon: 02 22 93 871 
Elektronski naslov: polona.vidmar@um.si  

 
 
8. PSIHOLOGIJA 
    
V doktorski študijski program Psihologija se lahko vpiše, kdor je uspešno končal: 

− bolonjski študijski program druge stopnje;  

− štiriletni univerzitetni dodiplomski študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004; 

− visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, če so končali tudi študijski program za 
pridobitev specializacije. Tem študentom se pred vpisom v študijski program določijo obveznosti v obsegu 40 
ECTS iz študijskega programa 1. stopnje psihologije (znanja morajo pridobiti s področij psihologije, medicine in 
računalništva, in sicer morajo opraviti izpite: Zaznavni procesi (5 ECTS), Višji spoznavni procesi (6 ECTS), 
Motivacija in emocije (4 ECTS), Psihometrija (7 ECTS), Fiziologija (6 ECTS), Statistika za psihologe (9 ECTS), 
Računalništvo za psihologe (3 ECTS)); 

− študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, 
ovrednoten s 300 ECTS. 

 
Pri izvedbi študijskega programa so predvidene laboratorijske vaje z uporabo nevropsiholoških meritev ter delo s 
številnimi statističnimi programi, ki zahtevajo določena predznanja, zato je priporočen vpis iz študijskih programov s 
področja psiholoških, medicinskih, računalniških in nevroznanstvenih ved. 
 
Ob omejitvi vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva:  

– - povprečna ocena na predhodnem študiju (30 %)  
– - uspeh pri izbirnem izpitu (70 %) – Deskriptivna in inferenčna statistika ter multivariatne analize  

 

Merila za prehode med študijskimi programi: 

 
Prehodi so možni med študijskimi programi skladno z 2. in 3. členom Meril za prehode med študijskimi programi (Uradni 
list RS, št. 95/10, 17/11 in 14/19). 
Kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v predlagani študijski program ter pogoje za prehajanje med študijskimi 
programi, se določijo letnik vpisa in manjkajoče študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo študij zaključiti po 
novem programu. 
 
Prehodi so mogoči med študijskimi programi: 

 ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in 

 med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program, prizna 
vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS), iz prvega študijskega programa, ki 
se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. 

 

Način izvajanja študija: izredni 

 

Podrobnejše informacije o podiplomskem študiju dobijo kandidati na naslovu: 
izr. prof. dr. Sara Tement 
Telefon: 02 22 93 855 
Elektronski naslov: sara.tement@um.si  

 
 
9. ZGODOVINA 
 
V doktorski študijski program ZGODOVINA se lahko vpiše, kdor je končal:  

– bolonjski študijski program druge stopnje;  
– štiriletni univerzitetni dodiplomski študij po nebolonjskih programih, sprejet pred 11. 6. 2004 
– visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev 

specializacije. Takim kandidatom se pred vpisom določijo študijske obveznosti v obsegu 30 ECTS: Historiografski 
praktikum (10 ECTS) ne glede na izbrano študijsko smer, ter vsebine glede na področje študija: 

o področje študija STARI VEK: Rimska zgodovina in slovenski prostor v antiki (10 ECTS), Grška zgodovina 
(10 ECTS) - obvezno;  

o področje študija SREDNJI  VEK: Zgodovina slovenskega prostora v srednjem veku (10 ECTS) - obvezno, 
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  Evropska zgodovina srednjega veka (10 ECTS) ali Neevropska zgodovina srednjega veka (10 
ECTS) – študent izbere enega od navedenih predmetov glede na problematiko, s katero se 
ukvarja);   

o področje študija NOVI VEK: Zgodovina slovenskega prostora v zgodnjem novem veku  (10 ECTS) - 
obvezno, 

  Evropska zgodovina zgodnjega novega veka (10 ECTS) ali Neevropska zgodovina zgodnjega 
novega veka (10 ECTS) – študent izbere enega od navedenih predmetov glede na 
problematiko, s katero se ukvarja);  

o področje študija NOVEJŠA ZGODOVINA (19. stoletje): Slovenska zgodovina 19. stoletja 1790 - 1914 
(10 ECTS) - obvezno,  

 Zgodovina Balkana 19. Stoletje 1790 - 1914 (10 ECTS), Evropska zgodovina 19. Stoletja 1789 
- 1914 (10 ECTS) ali Neevropska zgodovina 19. stoletja 1776 - 1914 (10 ECTS) – študent 
izbere enega od navedenih predmetov glede na problematiko, s katero se ukvarja);  

o področje študija SODOBNA ZGODOVINA (20. stoletje): Slovenska zgodovina po letu 1914 (10 ECTS) - 
obvezno;  

 Zgodovina Evrope po letu 1914 (10 ECTS), Zgodovina Balkana po letu 1914 (10 ECTS) ali 
Neevropska zgodovina po letu 1914 (10 ECTS) – študent izbere enega od navedenih 
predmetov glede na problematiko, s katero se ukvarja. 

 
– študijski program, ki izobražuje  za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, 

ki je ovrednoten s 300 ECTS. 
 
 
Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini, ki je nostrificirano v RS. 
 
Izbira kandidatov bo ob omejitvi vpisa temeljila na: 

– podlagi povprečne ocene študija (40 %), 
– ocene diplomske ali magistrske naloge (30 %), 
– izbirni izpit (30 %). 

 
Del izbirnega izpita (40 %) se lahko nadomesti z izkazom strokovnega in znanstvenega dela. Oddelek za zgodovino bo 
takšne primere reševal individualno na sejah Oddelka, pri čemer mora kandidat ob prijavi priložiti izkaz o svoji celotni 
bibliografiji. 
 
Glavna merila za znanstveno delo predstavljajo objave, kot so: 

– znanstvena monografija, 
– samostojni znanstveni sestavek v monografiji, 
– izvirni ali pregledni znanstveni članki v revijah, ki jih naštevajo kriteriji Filozofske fakultete za izvolitve v nazive. 

 
Glavna merila za strokovno delo predstavljajo: 

– strokovna monografija, 
– samostojni strokovni sestavek v monografiji, 
– objavljeni strokovni prispevki na konferencah, 
– strokovni članki in/ali recenzenstvo teh člankov, 
– uredništvo monografije ali revije, 
– druge oblike dokumentirane strokovne dejavnosti. 

 
Za študij zgodovine je priporočeno znanje jezikov, ki pa se glede na izbrano študijsko področje razlikuje.  
 
Študijsko področje STARI VEK, SREDNJI VEK in NOVI VEK: Zaradi dela z viri in literaturo je priporočljivo znanje latinščine in 
nemščine. 
 
Študijsko področje NOVEJŠA ZGODOVINA (19. stoletje) in SODOBNA ZGODOVINA (20. stoletje): Zaradi dela z viri in 
literaturo je priporočljivo znanje angleščine, nemščine in srbščine ali hrvaščine. 
 

Merila za prehode med študijskimi programi: 

 
Prehodi so možni med študijskimi programi skladno z 2. in 3. členom Meril za prehode med študijskimi programi (Uradni 
list RS, št. 95/10, 17/11 in 14/19). 
Kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v predlagani študijski program ter pogoje za prehajanje med študijskimi 
programi, se določijo letnik vpisa in manjkajoče študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo študij zaključiti po 
novem programu. 
 



 

Prehodi so mogoči med študijskimi programi: 

 ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in 

 med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program, prizna 
vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS), iz prvega študijskega programa, ki 
se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. 

 

Način izvajanja študija: izredni 

 

Podrobnejše informacije o podiplomskem študiju dobijo kandidati na naslovu: 
red. prof. dr. Darko Friš 
Telefon: 02 22 93 658 
Elektronski naslov: darko.fris@um.si   

 
 
 

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