FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE
Titov trg 5, 6000 Koper
Tel.: (05) 663 77 40, (05) 663 77 41
Faks: (05) 663 77 42
E-pošta: info@fhs.upr.si
SPLETNA STRAN: www.fhs.upr.si
INFORMATIVNO MESTO: Titov trg 5, Koper
Fakulteta za humanistične študije (UP FHŠ) v študijskem letu 2020/2021 razpisuje univerzitetne triletne
študijske programe prve stopnje: Geografija, Komuniciranje in mediji, Medkulturno jezikovno
posredovanje, Slovenistika ter Zgodovina, štiriletni študijski program prve stopnje Italijanistika in triletne
univerzitetne dvopredmetne študijske programe prve stopnje: Arheologija, Geografija in Zgodovina.
Redni študij se izvaja na sedežu fakultete v Kopru.
***
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE

GEOGRAFIJA

TRAJANJE ŠTUDIJA
Študij traja 3 leta.
VPISNI POGOJI
V univerzitetni študijski program Geografija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz predmeta splošne
mature geografija; če je kandidat navedeni predmet že opravil pri poklicni maturi, pa izpit iz
kateregakoli drugega predmeta splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je
kandidat že opravil pri poklicni maturi;
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
ČE BO SPREJET SKLEP O OMEJITVI VPISA, BODO
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
- splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku

70 % točk,
30 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
- splošni uspeh pri poklicni maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri predmetu splošne mature

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

Vpisna mesta (1. letnik)
Geografija (UN)
Koper

Redni
20

Izredni
-

Vpisna mesta (1. letnik) za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav
nečlanic Evropske unije)
Geografija (UN)
Redni
Izredni
Koper
4
-

Vpisna mesta (1. letnik) za kandidate za vzporedni študij in diplomante
Geografija (UN)
Redni
Izredni
Koper
2
-

PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA POD POGOJI ZA HITREJŠE
NAPREDOVANJE)
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XIII. Prijava za vpis v višji
letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)«.
VPIS V VIŠJI LETNIK
Kandidat lahko prehaja iz enega v drugi študijski program pod pogoji, določenimi s študijskim
programom v skladu z Zakonom o visokem šolstvu oziroma Merili za prehode med študijskimi programi.
Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje kandidatovega izobraževanja v študijskem
programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Pri
prehodih med programi se upošteva doseženo število ECTS, ter skladnost in sorodnost predmetnikov
študijskih programov.
Kandidat lahko prehaja v študijski program, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
- kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program;
- senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna komisija UP FHŠ,
oceni, da se kandidatu lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS s predhodnega študijskega
programa, ki se nanašajo na obvezne predmete študijskega programa, v katerega kandidat prehaja;
- študijska programa ob zaključku študija zagotavljata pridobitev primerljivih kompetenc oziroma
učnih izidov.
Po merilih za prehode se lahko vpiše tudi kandidat sorodnega študijskega programa v tujini, ki mu je
bila, skladno z zakonom, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja
študija v univerzitetnem študijskem programu.
Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija UP FHŠ, ki pri obravnavi
poleg sorodnega področja upošteva tudi primerljivost študijskih programov v skladu z Merili za prehode
med študijskimi programi. Pristojna komisija lahko kandidatu določi tudi diferencialne izpite.
V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih študijskih
obveznostih na prvem študijskem programu. Kandidatu se izpiti, ki jih je opravil na predhodni stopnji
izobraževanja, priznajo na podlagi predložitve učnega načrta predmetov. Sklep o priznavanju izpitov na
predlog oddelka sprejme Senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna
komisija fakultete.
Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanje študija v višjem letniku po merilih za prehode se omeji
s številom razpisanih vpisnih mest za 1. letnik.
Vpisna mesta
Geografija (UN)
2. letnik, Koper
3. letnik, Koper

Redni
Število vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest za 1. letnik
generacije študentov
Število vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest za 1. letnik
generacije študentov

***

Izredni
-

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE

ITALIJANISTIKA

TRAJANJE ŠTUDIJA
Študij traja 4 leta.
VPISNI POGOJI
V univerzitetni študijski program Italijanistika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz predmeta splošne
mature tuji jezik - italijanščina ali italijanščina kot jezik okolja na narodno mešanem območju; če je
kandidat navedeni predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli drugega predmeta
splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi;
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Za uspešno vključitev v študijski program Italijanistika se priporoča predznanje v obsegu 350 ur pouka
italijanskega jezika.
ČE BO SPREJET SKLEP O OMEJITVI VPISA, BODO
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
- splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
kandidati iz točke b) izbrani glede na:
- splošni uspeh pri poklicni maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri predmetu splošne mature
Vpisna mesta (1. letnik)
Italijanistika (UN)
Koper

70 % točk,
30 % točk;

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.
Redni
20

Izredni
-

Vpisna mesta (1. letnik) za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav
nečlanic Evropske unije)
Italijanistika (UN)
Redni
Izredni
Koper
4
Vpisna mesta (1. letnik) za kandidate za vzporedni študij in diplomante
Italijanistika (UN)
Redni
Izredni
Koper
2
PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA POD POGOJI ZA HITREJŠE
NAPREDOVANJE)
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XIII. Prijava za vpis v višji
letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)«.
VPIS V VIŠJI LETNIK
Kandidat lahko prehaja iz enega v drugi študijski program pod pogoji, določenimi s študijskim
programom v skladu z Zakonom o visokem šolstvu oziroma Merili za prehode med študijskimi programi.
Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje kandidatovega izobraževanja v študijskem
programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Pri
prehodih med programi se upošteva doseženo število ECTS, ter skladnost in sorodnost predmetnikov
študijskih programov.
Kandidat lahko prehaja v študijski program, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

-

-

kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program;
senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna komisija UP FHŠ,
oceni, da se kandidatu lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS s predhodnega študijskega
programa, ki se nanašajo na obvezne predmete študijskega programa, v katerega kandidat prehaja;
študijska programa ob zaključku študija zagotavljata pridobitev primerljivih kompetenc oziroma
učnih izidov.

Po merilih za prehode se lahko vpiše tudi kandidat sorodnega študijskega programa v tujini, ki mu je
bila, skladno z zakonom, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja
študija v univerzitetnem študijskem programu.
Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija UP FHŠ, ki pri obravnavi
poleg sorodnega področja upošteva tudi primerljivost študijskih programov v skladu z Merili za prehode
med študijskimi programi. Pristojna komisija lahko kandidatu določi tudi diferencialne izpite.
V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih študijskih
obveznostih na prvem študijskem programu. Kandidatu se izpiti, ki jih je opravil na predhodni stopnji
izobraževanja, priznajo na podlagi predložitve učnega načrta predmetov. Sklep o priznavanju izpitov na
predlog oddelka sprejme Senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna
komisija fakultete.
Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanje študija v višjem letniku po merilih za prehode se omeji
s številom razpisanih vpisnih mest za 1. letnik.
Vpisna mesta
Italijanistika (UN)
2. letnik, Koper
3. letnik, Koper
4. letnik, Koper

Redni
Število vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest za
1. letnik generacije študentov
Število vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest za
1. letnik generacije študentov
Število vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest za
1. letnik generacije študentov

***
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE

Izredni
-

KOMUNICIRANJE IN MEDIJI

TRAJANJE ŠTUDIJA
Študij traja 3 leta.
VPISNI POGOJI
V univerzitetni študijski program prve stopnje Komuniciranje in mediji se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz predmeta splošne
mature sociologija; če je kandidat navedeni predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz
kateregakoli drugega predmeta splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je
kandidat že opravil pri poklicni maturi;
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
ČE BO SPREJET SKLEP O OMEJITVI VPISA, BODO
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
- splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
kandidati iz točke b) izbrani glede na:

70 % točk,
30 % točk;

- splošni uspeh pri poklicni maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri predmetu splošne mature
Vpisna mesta (1. letnik)
Komuniciranje in mediji (UN)
Koper

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

Redni
20

Izredni
-

Vpisna mesta (1. letnik) za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav
nečlanic Evropske unije)
Komuniciranje in mediji (UN)
Redni
Izredni
Koper
4
Vpisna mesta (1. letnik) za kandidate za vzporedni študij in diplomante
Komuniciranje in mediji (UN)
Koper

Redni
2

Izredni
-

PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA POD POGOJI ZA HITREJŠE
NAPREDOVANJE)
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XIII. Prijava za vpis v višji
letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)«.
VPIS V VIŠJI LETNIK
Kandidat lahko prehaja iz enega v drugi študijski program pod pogoji, določenimi s študijskim
programom v skladu z Zakonom o visokem šolstvu oziroma Merili za prehode med študijskimi programi.
Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje kandidatovega izobraževanja v študijskem
programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Pri
prehodih med programi se upošteva doseženo število ECTS, ter skladnost in sorodnost predmetnikov
študijskih programov.
Kandidat lahko prehaja v študijski program, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
- kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program;
- senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna komisija UP FHŠ,
oceni, da se kandidatu lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS s predhodnega študijskega
programa, ki se nanašajo na obvezne predmete študijskega programa, v katerega kandidat prehaja;
- študijska programa ob zaključku študija zagotavljata pridobitev primerljivih kompetenc oziroma
učnih izidov.
Po merilih za prehode se lahko vpiše tudi kandidat sorodnega študijskega programa v tujini, ki mu je
bila, skladno z zakonom, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja
študija v univerzitetnem študijskem programu.
Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija UP FHŠ, ki pri obravnavi
poleg sorodnega področja upošteva tudi primerljivost študijskih programov v skladu z Merili za prehode
med študijskimi programi. Pristojna komisija lahko kandidatu določi tudi diferencialne izpite.
V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih študijskih
obveznostih na prvem študijskem programu. Kandidatu se izpiti, ki jih je opravil na predhodni stopnji
izobraževanja, priznajo na podlagi predložitve učnega načrta predmetov. Sklep o priznavanju izpitov na
predlog oddelka sprejme Senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna
komisija fakultete.
Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanje študija v višjem letniku po merilih za prehode se omeji
s številom razpisanih vpisnih mest za 1. letnik.

Vpisna mesta
Komuniciranje in mediji
(UN)
2. letnik, Koper
3. letnik, Koper

Redni

Izredni

Število vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest za
1. letnik generacije študentov
Število vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest za
1. letnik generacije študentov

-

***
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE

MEDKULTURNO JEZIKOVNO

POSREDOVANJE
Študijski program ima tri smeri: ANGLEŠČINA-SLOVENŠČINA, ANGLEŠČINA-FRANCOŠČINA in
ANGLEŠČINA-ITALIJANŠČINA .
TRAJANJE ŠTUDIJA
Študij traja 3 leta.
VPISNI POGOJI
V univerzitetni študijski program Medkulturno jezikovno posredovanje se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz predmeta splošne
mature angleški jezik; če je kandidat navedeni predmet že opravil v okviru poklicne mature, pa izpit
iz drugega predmeta splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že
opravil pri poklicni maturi;
a) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Za uspešno vključitev v študijski proces se priporoča predznanje angleščine na ravni B2 oziroma
predznanje, pridobljeno v okviru tečaja v obsegu 420 ur. Pri drugem tujem jeziku izbor italijanščine
omogoča študij na začetni ali nadaljevalni ravni, izbor francoščine pa predvideva študij na začetni ravni.
ČE BO SPREJET SKLEP O OMEJITVI VPISA, BODO
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
- splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku

70 % točk,
30 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
- splošni uspeh pri poklicni maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri predmetu splošne mature

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

Vpisna mesta (1. letnik)
Medkulturno jezikovno posredovanje (UN)
Koper

Redni
25

Izredni
-

Vpisna mesta (1. letnik) za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav
nečlanic Evropske unije)
Medkulturno jezikovno posredovanje (UN)
Redni
Izredni
Koper
5
-

Vpisna mesta (1. letnik) za kandidate za vzporedni študij in diplomante
Medkulturno jezikovno posredovanje (UN)
Redni
Izredni
Koper
2
-

PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA POD POGOJI ZA HITREJŠE
NAPREDOVANJE)
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XIII. Prijava za vpis v višji
letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)«.
VPIS V VIŠJI LETNIK
Kandidat lahko prehaja iz enega v drugi študijski program pod pogoji, določenimi s študijskim
programom v skladu z Zakonom o visokem šolstvu oziroma Merili za prehode med študijskimi programi.
Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje kandidatovega izobraževanja v študijskem
programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Pri
prehodih med programi se upošteva doseženo število ECTS, ter skladnost in sorodnost predmetnikov
študijskih programov.
Kandidat lahko prehaja v študijski program, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
- kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program;
- senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna komisija UP FHŠ,
oceni, da se kandidatu lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS s predhodnega študijskega
programa, ki se nanašajo na obvezne predmete študijskega programa, v katerega kandidat prehaja;
- študijska programa ob zaključku študija zagotavljata pridobitev primerljivih kompetenc oziroma
učnih izidov.
Po merilih za prehode se lahko vpiše tudi kandidat sorodnega študijskega programa v tujini, ki mu je
bila, skladno z zakonom, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja
študija v univerzitetnem študijskem programu.
Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija UP FHŠ, ki pri obravnavi
poleg sorodnega področja upošteva tudi primerljivost študijskih programov v skladu z Merili za prehode
med študijskimi programi. Pristojna komisija lahko kandidatu določi tudi diferencialne izpite.
V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih študijskih
obveznostih na prvem študijskem programu. Kandidatu se izpiti, ki jih je opravil na predhodni stopnji
izobraževanja, priznajo na podlagi predložitve učnega načrta predmetov. Sklep o priznavanju izpitov na
predlog oddelka sprejme Senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna
komisija fakultete.
Vpisna mesta
Medkulturno jezikovno
posredovanje (UN)
2. letnik, Koper
3. letnik, Koper

Redni

Izredni

Število vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih
mest za 1. letnik generacije študentov
Število vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih
mest za 1. letnik generacije študentov

***
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE

SLOVENISTIKA

Študijski program ima dva modula: MODUL ZA NARAVNE GOVORCE in MODUL ZA TUJE GOVORCE.

-

TRAJANJE ŠTUDIJA
Študij traja 3 leta.
VPISNI POGOJI
V univerzitetni študijski program Slovenistika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli šolskem programu in izpit iz enega od predmetov
splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
ČE BO SPREJET SKLEP O OMEJITVI VPISA, BODO
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
- splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku

70 % točk,
30 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
- splošni uspeh pri poklicni maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri predmetu splošne mature

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

Vpisna mesta (1. letnik)
Slovenistika (UN)
Koper

Redni
10

Izredni
-

Vpisna mesta (1. letnik) za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav
nečlanic evropske unije)
Slovenistika (UN)
Redni
Izredni
Koper
2
Vpisna mesta (1. letnik) za kandidate za vzporedni študij in diplomante
Slovenistika (UN)
Redni
Izredni
Koper
1
-

PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA POD POGOJI ZA HITREJŠE
NAPREDOVANJE)
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XIII. Prijava za vpis v višji
letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)«.
VPIS V VIŠJI LETNIK
Kandidat lahko prehaja iz enega v drugi študijski program pod pogoji, določenimi s študijskim
programom v skladu z Zakonom o visokem šolstvu oziroma Merili za prehode med študijskimi programi.
Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje kandidatovega izobraževanja v študijskem
programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Pri
prehodih med programi se upošteva doseženo število ECTS, ter skladnost in sorodnost predmetnikov
študijskih programov.
Kandidat lahko prehaja v študijski program, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
- kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program;
- senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna komisija UP FHŠ,
oceni, da se kandidatu lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS s predhodnega študijskega
programa, ki se nanašajo na obvezne predmete študijskega programa, v katerega kandidat prehaja;

-

študijska programa ob zaključku študija zagotavljata pridobitev primerljivih kompetenc oziroma
učnih izidov.

Po merilih za prehode se lahko vpiše tudi kandidat sorodnega študijskega programa v tujini, ki mu je
bila, skladno z zakonom, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja
študija v univerzitetnem študijskem programu.
Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija UP FHŠ, ki pri obravnavi
poleg sorodnega področja upošteva tudi primerljivost študijskih programov v skladu z Merili za prehode
med študijskimi programi. Pristojna komisija lahko kandidatu določi tudi diferencialne izpite.
V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih študijskih
obveznostih na prvem študijskem programu. Kandidatu se izpiti, ki jih je opravil na predhodni stopnji
izobraževanja, priznajo na podlagi predložitve učnega načrta predmetov. Sklep o priznavanju izpitov na
predlog oddelka sprejme Senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna
komisija fakultete.
Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanje študija v višjem letniku po merilih za prehode se omeji
s številom razpisanih vpisnih mest za 1. letnik.
Vpisna mesta
Slovenistika (UN)
2. letnik, Koper
3. letnik, Koper

Redni
Število vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest za
1. letnik generacije študentov
Število vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest za
1. letnik generacije študentov

***
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE

Izredni
-

ZGODOVINA

TRAJANJE ŠTUDIJA
Študij traja 3 leta.
VPISNI POGOJI
V univerzitetni študijski program Zgodovina se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz predmeta splošne
mature zgodovina; če je kandidat ta predmet že opravil pri poklicni maturi, pa izpit iz enega od
predmetov splošne mature: filozofija, geografija ali sociologija; izbrani predmet ne sme biti predmet,
ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi;
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
ČE BO SPREJET SKLEP O OMEJITVI VPISA, BODO
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
- splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
kandidati iz točke b) izbrani glede na:
- splošni uspeh pri poklicni maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri predmetu splošne mature

70 % točk,
30 % točk;
40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

Vpisna mesta (1. letnik)
Zgodovina (UN)
Koper

Redni
20

Izredni
-

Vpisna mesta (1. letnik) za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav
nečlanic Evropske unije)
Zgodovina (UN)
Redni
Izredni
Koper
4
Vpisna mesta (1. letnik) za kandidate za vzporedni študij in diplomante
Zgodovina (UN)
Redni
Izredni
Koper
2
-

PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA POD POGOJI ZA HITREJŠE
NAPREDOVANJE)
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XIII. Prijava za vpis v višji
letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)«.
VPIS V VIŠJI LETNIK
Kandidat lahko prehaja iz enega v drugi študijski program pod pogoji, določenimi s študijskim
programom v skladu z Zakonom o visokem šolstvu oziroma Merili za prehode med študijskimi programi.
Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje kandidatovega izobraževanja v študijskem
programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Pri
prehodih med programi se upošteva doseženo število ECTS, ter skladnost in sorodnost predmetnikov
študijskih programov.
Kandidat lahko prehaja v študijski program, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
- kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program;
- senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna komisija UP FHŠ,
oceni, da se kandidatu lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS s predhodnega študijskega
programa, ki se nanašajo na obvezne predmete študijskega programa, v katerega kandidat prehaja;
- študijska programa ob zaključku študija zagotavljata pridobitev primerljivih kompetenc oziroma
učnih izidov.
Po merilih za prehode se lahko vpiše tudi kandidat sorodnega študijskega programa v tujini, ki mu je
bila, skladno z zakonom, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja
študija v univerzitetnem študijskem programu.
Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija UP FHŠ, ki pri obravnavi
poleg sorodnega področja upošteva tudi primerljivost študijskih programov v skladu z Merili za prehode
med študijskimi programi. Pristojna komisija lahko kandidatu določi tudi diferencialne izpite.
V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih študijskih
obveznostih na prvem študijskem programu. Kandidatu se izpiti, ki jih je opravil na predhodni stopnji
izobraževanja, priznajo na podlagi predložitve učnega načrta predmetov. Sklep o priznavanju izpitov na
predlog oddelka sprejme Senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna
komisija fakultete.
Vpisna mesta

Zgodovina (UN)
2. letnik, Koper
3. letnik, Koper

Redni
Število vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest za
1. letnik generacije študentov
Število vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest za
1. letnik generacije študentov

Izredni
-

***
UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ARHEOLOGIJA
TRAJANJE ŠTUDIJA
Študij traja 3 leta.
VPISNI POGOJI
V univerzitetni dvopredmetni študijski program Arheologija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli šolskem programu in izpit iz enega od predmetov
splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
ČE BO SPREJET SKLEP O OMEJITVI VPISA, BODO
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
- splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku

70 % točk,
30 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
- splošni uspeh pri poklicni maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri predmetu splošne mature

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

Vpisna mesta (1. letnik)
dvopredmetni Arheologija (UN)
Koper

Redni
15

Izredni
-

Vpisna mesta (1. letnik) za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav
nečlanic Evropske unije)
dvopredmetni Arheologija (UN)
Redni
Izredni
Koper
3
Vpisna mesta (1. letnik) za kandidate za vzporedni študij in diplomante
dvopredmetni Arheologija (UN)
Redni
Izredni
Koper
2
PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA POD POGOJI ZA HITREJŠE
NAPREDOVANJE)
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XIII. Prijava za vpis v višji
letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)«.
VPIS V VIŠJI LETNIK
Kandidat lahko prehaja iz enega v drugi študijski program pod pogoji, določenimi s študijskim
programom v skladu z Zakonom o visokem šolstvu oziroma Merili za prehode med študijskimi programi.

Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje kandidatovega izobraževanja v študijskem
programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Pri
prehodih med programi se upošteva doseženo število ECTS, ter skladnost in sorodnost predmetnikov
študijskih programov.
Kandidat lahko prehaja v študijski program, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
- kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program;
- senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna komisija UP FHŠ,
oceni, da se kandidatu lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS s predhodnega študijskega
programa, ki se nanašajo na obvezne predmete študijskega programa, v katerega kandidat prehaja;
- študijska programa ob zaključku študija zagotavljata pridobitev primerljivih kompetenc oziroma
učnih izidov.
Po merilih za prehode se lahko vpiše tudi kandidat sorodnega študijskega programa v tujini, ki mu je
bila, skladno z zakonom, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja
študija v univerzitetnem študijskem programu.
Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija UP FHŠ, ki pri obravnavi
poleg sorodnega področja upošteva tudi primerljivost študijskih programov v skladu z Merili za prehode
med študijskimi programi. Pristojna komisija lahko kandidatu določi tudi diferencialne izpite.
V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih študijskih
obveznostih na prvem študijskem programu. Kandidatu se izpiti, ki jih je opravil na predhodni stopnji
izobraževanja, priznajo na podlagi predložitve učnega načrta predmetov. Sklep o priznavanju izpitov na
predlog oddelka sprejme Senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna
komisija fakultete.
Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanje študija v višjem letniku po merilih za prehode se omeji
s številom razpisanih vpisnih mest za 1. letnik.
Vpisna mesta
dvopredmetni Arheologija (UN)
2. letnik, Koper
3. letnik, Koper

Redni
Število vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih
mest za 1. letnik generacije študentov
Število vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih
mest za 1. letnik generacije študentov

Izredni
-

***
UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE GEOGRAFIJA
TRAJANJE ŠTUDIJA
Študij traja 3 leta.
VPISNI POGOJI
V univerzitetni dvopredmetni študijski program Geografija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli šolskem programu in izpit iz enega od predmetov
splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
ČE BO SPREJET SKLEP O OMEJITVI VPISA, BODO
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
- splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku

70 % točk,
30 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
- splošni uspeh pri poklicni maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri predmetu splošne mature
Vpisna mesta (1. letnik)
dvopredmetni Geografija (UN)
Koper

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

Redni
15

Izredni
-

Vpisna mesta (1. letnik) za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav
nečlanic Evropske unije)
dvopredmetni Geografija (UN)
Redni
Izredni
Koper
3
Vpisna mesta (1. letnik) za kandidate za vzporedni študij in diplomante
dvopredmetni Geografija (UN)
Redni
Izredni
Koper
2
-

PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA POD POGOJI ZA HITREJŠE
NAPREDOVANJE)
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XIII. Prijava za vpis v višji
letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)«.
VPIS V VIŠJI LETNIK
Kandidat lahko prehaja iz enega v drugi študijski program pod pogoji, določenimi s študijskim
programom v skladu z Zakonom o visokem šolstvu oziroma Merili za prehode med študijskimi programi.
Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje kandidatovega izobraževanja v študijskem
programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Pri
prehodih med programi se upošteva doseženo število ECTS, ter skladnost in sorodnost predmetnikov
študijskih programov.
Kandidat lahko prehaja v študijski program, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
- kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program;
- senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna komisija UP FHŠ,
oceni, da se kandidatu lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS s predhodnega študijskega
programa, ki se nanašajo na obvezne predmete študijskega programa, v katerega kandidat prehaja;
- študijska programa ob zaključku študija zagotavljata pridobitev primerljivih kompetenc oziroma
učnih izidov.
Po merilih za prehode se lahko vpiše tudi kandidat sorodnega študijskega programa v tujini, ki mu je
bila, skladno z zakonom, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja
študija v univerzitetnem študijskem programu.
Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija UP FHŠ, ki pri obravnavi
poleg sorodnega področja upošteva tudi primerljivost študijskih programov v skladu z Merili za prehode
med študijskimi programi. Pristojna komisija lahko kandidatu določi tudi diferencialne izpite.
V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih študijskih
obveznostih na prvem študijskem programu. Kandidatu se izpiti, ki jih je opravil na predhodni stopnji
izobraževanja, priznajo na podlagi predložitve učnega načrta predmetov. Sklep o priznavanju izpitov na
predlog oddelka sprejme Senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna
komisija fakultete.

Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanje študija v višjem letniku po merilih za prehode se omeji
s številom razpisanih vpisnih mest za 1. letnik.
Vpisna mesta
dvopredmetni Geografija (UN)
2. letnik, Koper
3. letnik, Koper

Redni
Število vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih
mest za 1. letnik generacije študentov
Število vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih
mest za 1. letnik generacije študentov

Izredni
-

***
UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ZGODOVINA
TRAJANJE ŠTUDIJA
Študij traja 3 leta.
VPISNI POGOJI
V univerzitetni dvopredmetni študijski program Zgodovina se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli šolskem programu in izpit iz enega od predmetov
splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
ČE BO SPREJET SKLEP O OMEJITVI VPISA, BODO
kandidati iz točk a) in c ) izbrani glede na:
- splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku

70 % točk,
30 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
- splošni uspeh pri poklicni maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri predmetu splošne mature
Vpisna mesta (1. letnik)
dvopredmetni Zgodovina (UN)
Koper

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

Redni
15

Izredni
-

Vpisna mesta (1. letnik) za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav
nečlanic Evropske unije)
dvopredmetni Zgodovina (UN)
Redni
Izredni
Koper
3
Vpisna mesta (1. letnik) za kandidate za vzporedni študij in diplomante
dvopredmetni Zgodovina (UN)
Redni
Izredni
Koper
2
-

PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA POD POGOJI ZA HITREJŠE
NAPREDOVANJE)
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XIII. Prijava za vpis v višji
letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)«.

VPIS V VIŠJI LETNIK
Kandidat lahko prehaja iz enega v drugi študijski program pod pogoji, določenimi s študijskim
programom v skladu z Zakonom o visokem šolstvu oziroma Merili za prehode med študijskimi programi.
Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje kandidatovega izobraževanja v študijskem
programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Pri
prehodih med programi se upošteva doseženo število ECTS, ter skladnost in sorodnost predmetnikov
študijskih programov.
Kandidat lahko prehaja v študijski program, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
- kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program;
- senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna komisija UP FHŠ,
oceni, da se kandidatu lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS s predhodnega študijskega
programa, ki se nanašajo na obvezne predmete študijskega programa, v katerega kandidat prehaja;
- študijska programa ob zaključku študija zagotavljata pridobitev primerljivih kompetenc oziroma
učnih izidov.
Po merilih za prehode se lahko vpiše tudi kandidat sorodnega študijskega programa v tujini, ki mu je
bila, skladno z zakonom, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja
študija v univerzitetnem študijskem programu.
Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija UP FHŠ, ki pri obravnavi
poleg sorodnega področja upošteva tudi primerljivost študijskih programov v skladu z Merili za prehode
med študijskimi programi. Pristojna komisija lahko kandidatu določi tudi diferencialne izpite.
V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih študijskih
obveznostih na prvem študijskem programu. Kandidatu se izpiti, ki jih je opravil na predhodni stopnji
izobraževanja, priznajo na podlagi predložitve učnega načrta predmetov. Sklep o priznavanju izpitov na
predlog oddelka sprejme Senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna
komisija fakultete.
Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanje študija v višjem letniku po merilih za prehode se omeji
s številom razpisanih vpisnih mest za 1. letnik.
Vpisna mesta
dvopredmetni Zgodovina
(UN)
2. letnik, Koper
3. letnik, Koper

Redni
Število vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest
za 1. letnik generacije študentov
Število vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest
za 1. letnik generacije študentov

Izredni
-

