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          Ljubljana, 24. 1. 2020 
 

Iztekanje predhodnih programov prve in druge stopnje 
 
 
V študijskem letu 2020/21 bomo izvajali prenovljene programe prve stopnje v celoti in 4. letnik 
predhodnih študijskih programov prve stopnje. V istem letu bomo zadnjič izvajali predhodne 
enoletne programe druge stopnje. 
 
To pomeni, da v študijskem letu 2021/22 izvajamo prenovljene programe prve (3 letniki) in 
druge stopnje (začnemo z izvedbo dveh letnikov hkrati) in nič več ne izvajamo predhodnih 
študijskih programov. 
 
V nadaljevanju posredujemo nekaj osnovnih pravil ter vprašanj (z odgovori), ki smo jih prejeli v 
zadnjem času.  
 

Osnovna pravila 
 
Tabela 1: Shema prehoda 

  Izvajanje letnikov  

leto predhodni prenovljeni 

  I1 I2 I3 I4 II1 I1 I2 I3 II1 II2 

18/19 ne DA DA DA DA DA ne ne ne ne 

19/20 ne ne DA DA DA DA DA ne ne ne 

20/21 ne ne ne DA DA DA DA DA ne ne 

21/22 ne ne ne ne ne DA DA DA DA DA 

 
V letu 2021/22 bomo v celoti izvajali le prenovljene programe. Programe 2. stopnje bomo 
izvajali tako, da bomo pričeli z izvedbo obeh letnikov hkrati. 
 
Na programe 2. stopnje se bodo vpisovali tako študenti s 180 KT kot tudi študenti z 240 KT iz 
prvostopenjskih programov. Slednjim bo omogočeno priznavanje do 60 KT in s tem zmanjšanje 
obveznosti na drugostopenjskem programu. Priznavanje 60 KT bo omogočeno, če se študent 
vpiše iz programa »vsebinskega predhodnika« 1. stopnje na program »vsebinskega 
naslednika« 2. stopnje. V primeru zamenjave programa pa bo omogočeno priznavanje do 60 
KT, odvisno od opravljenih predmetov na 1. stopnji in predmetnika na 2. stopnji. 
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Pravila glede prehoda iz sistema 4 + 1 v sistem 3 + 2 so določena v Pravilniku o prehodu iz 
programov prve in druge stopnje sistema 4+1 na sistem 3+2.  
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Vpis na drugostopenjske prenovljene programe 

1. Kako bo potekal vpis na drugostopenjske dveletne programa za tiste diplomante 
prvostopenjskih programov, ki so študij zaključili z 240 kreditnimi točkami? Katerih 
60 KT se prizna za študente, ki so zaključili program z 240 KT?  

 
Prvič bo vpis na prenovljene (dveletne) drugostopenjske programe mogoč v 2021/22. Vsi 
študenti se bodo prijavili za vpis v 1. letnik. Tistim študentom, ki bodo prehajali v dveletne 
drugostopenjske programe, vsebinske naslednike štiriletnih prvostopenjskih programov (Tabela 
2), se omogoči hitrejše napredovanje in vpis (tudi) v 2. letnik. Pri tem se jim prizna 60 KT, kot je 
bilo določeno na Komisiji za študijske zadeve. 
 
Tabela 2: Programi vsebinski predhodniki in nasledniki 

4-letni predhodni prvostopenjski programi – 
vsebinski predhodniki 
 

2-letni prenovljeni drugostopenjski programi – 
vsebinski nasledniki 
 

Analitska sociologija 
 
 

Sociologija 
 

Družboslovna informatika, UN 
 

Družboslovna informatika 

Evropske študije – družboslovni vidiki  
 

Evropske študije 

Komunikologija - medijske in komunikacijske 
študije 
 

Komunikologija - Medijske in komunikacijske 
študije 
 

Komunikologija - tržno komuniciranje in 
odnosi z javnostmi 
 

Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi 
 

Kulturologija 
 

Kulturne študije 
 

Mednarodni odnosi 
 

Mednarodni odnosi 
 

Novinarstvo 
 

Novinarske študije 
 

Politologija - obramboslovje 
 

Obramboslovje in varnostne študije 
 

Politologija - študije demokracije in 
upravljanja 
 

Politologija – Primerjalne javne politike in 
uprava 
 

Politologija - študije politike in države 
 

Politologija – Politična teorija, globalizacijske 
in strateške študije 
 

Sociologija - upravljanje organizacij, 
človeških virov in znanja 
 

Sociologija – Menedžment človeških virov, 
znanja in organizacij 

 
 

2. Kaj se zgodi, če se želim na prenovljen program 2. stopnje vpisati z 240 KT, vendar 
ne iz programa »predhodnika«? 
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V tem primeru bo vlogo za vpis na drugostopenjski program skupaj s potrdilom o opravljenih 
izpitih na programu z 240 KT pregledal skrbnik programa in določil predmete 
drugostopenjskega programa, ki se lahko priznajo in jih na drugostopenjskem programu ni 
potrebno opravljati. Priznati bo mogoče do 60 KT. Seznama predmetov, ki bodo priznani, v tem 
primeru ni mogoče vnaprej določiti, saj je možnih kombinacij ogromno. Vse je namreč odvisno 
od programa »predhodnika«, iz katerega študent prihaja, ter njegovih izbirnih predmetov.  
 

3. Do kdaj bo veljalo, da je na programu 2. stopnje priznanih do 60 KT, če prihajaš z 
240 KT? 

 
To pravilo bo veljalo do preklica oz. dokler bomo izvajali prenovljene dveletne drugostopenjske 
programe. 
 

4. Ali bo mogoče zaključiti prenovljeno 2. stopnjo v enem letu, če prideš z 240 KT? 
 
Da, to bo mogoče, ker bo omogočeno hitrejše napredovanje oz. hkraten vpis v 1. in 2. letnik 
drugostopenjskega programa. Za hitrejše napredovanje bo potrebno oddati vlogo ob vpisu v 1. 
letnik. Odobritev vloge bo odvisna od števila priznanih KT.  
 

5. Kako bo (če bo) prilagojena omejitev vpisa, glede na to, da se bodo na prenovljene 
programe 2. stopnje vpisovali tudi študenti z 240 KT? Ali bo kvota samo za vpis v en 
letnik (za tiste s 180 KT) ali bo dodatna kvota za tiste, ki bodo vpisovali hkrati 2 
letnika (za tiste z 240 KT)? 

 
Podano bo skupno število razpisnih mest (ne glede na to, s koliko krediti študent prihaja) in če 
bo prijavljenih več kandidatov, kot je prostih mest, bo za vse kandidate (ker se vsi vpisujejo v 1. 
letnik) veljala identična pravila glede omejitve vpisa. Sicer pa je omejitev vpisa definirana z 
akreditacijo študijskega programa in se po programih nekoliko razlikuje.  
 
V prvem (2021/22) in drugem (2022/23) letu razpisa in izvedbe prenovljenih programov bo 
število razpisnih mest ustrezno povečano glede na pričakovano večje število diplomantov za 
vpis na prenovljene dvoletne drugostopenjske programe. 
 

Nadaljevanje študija na predhodnih programih 

6. Ali se v 2020/21 splača ponavljati 3. letnik (s tem prideš iz 3. letnika na 4-letnem 
prehodnem programu v 3. letnik na prenovljenem 3-letnem programu)? 

 
Pravico do ponovnega vpisa lahko študent izkoristi le enkrat, torej o tej možnosti lahko 
razmišljajo le študenti, ki te pravice še niso izkoristili. V nadaljevanju zapisujemo situacijo za 
slednje. 
 
V primeru, da študent ne konča 3. letnika predhodnega programa in se ne vpiše v 4., zaključni 
letnik, se mora v času razpisnega postopka in rokov za prijavo za vpis v višji letnik prijaviti za 
vpis v 3. letnik prenovljenega programa, ki je hkrati zaključni letnik prenovljenega programa.  
 
Študent, ki je prvič vpisan v 3. letnik v 2019/20 in želi v 2020/21 ponavljati 3. letnik, se mora v 
rokih za vpis v višji letnik za študijsko leto 2020/21 prijaviti za vpis v 3. letnik prenovljenega 
programa. Tu ne gre za ponovni vpis (ker se 3. letnik prvotno vpisanega programa ne bo več 
izvajal), pač pa se je potrebno prepisati iz predhodnega na prenovljeni program, kar se doseže 
s prijavo za vpis v 3. letnik prenovljenega programa.  
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Ob prepisu na nov program je potrebno upoštevati, da prenovljeni programi seveda nimajo 
enakega predmetnika kot predhodni programi. Na podlagi vloge za vpis (vpis na program 
naslednik ali morda kak drug program) in informacije o opravljenih izpitih, ki je dostopna v 
informacijskem sistemu (potrdila ni treba pošiljati), se študentu določijo obveznosti, ki se 
priznajo, oz. obveznosti, ki jih bo treba opravljati v prenovljenem programu. Ni nujno, da bo s 
tem študent opravil skupaj le 180 KT za zaključek (prenovljenega) programa, pač pa bo moral 
morebiti opraviti dodatne predmete, ki jih v predhodnem programu ni bilo.  
 

7. Kaj se zgodi, če študent v 2019/20 ne opravi 3. letnika in ga tudi ne namerava 
ponavljati v 2020/21, pač pa enkrat kasneje? 

 
V času razpisa za vpis v posamezno študijsko leto (katerokoli) se bo prijavil za vpis v višji letnik, 
s čemer se bo tudi prepisal na prenovljeni program. Na podlagi vloge (vpis na program 
naslednik ali kak drug program) in informacije o opravljenih izpitih, ki je dostopna v 
informacijskem sistemu (potrdila ni treba pošiljati), se določijo obveznosti, ki se priznajo, oz. 
obveznosti, ki jih bo treba opravljati v prenovljenem programu. Glej tudi odgovor na prejšnje 
vprašanje. 
 

8. Kaj se zgodi v primeru nerednega napredovanja za študente visokošolskega 
programa Družboslovne informatike, ki se v 2020/21 ne izvaja več? 

 
Študenti, ki so v 2019/20 vpisani v 3. letnik DI VS programa, lahko vpisani študijski program 
dokončajo najkasneje do 30. 9. 2024. 
Za vse tiste, ki niso vpisali vseh treh letnikov, pa velja, da se lahko po opravljenih obveznostih 
nižjega letnika prepišejo v višji letnik na drug program (s prijavo za vpis v višji letnik ob rokih, 
objavljenih v vsakoletnem razpisu), vendar morajo za vpis na ta program izpolnjevati vstopne 
pogoje. To pomeni, da morajo imeti splošno maturo, na nekatere univerzitetne programe 
(Družboslovna informatika, Obramboslovje, Politologija – Javne politike in uprava) pa se lahko 
prijavijo tudi, če imajo poklicno maturo z dodatnim maturitetnim predmetom. Na nobenega 
izmed univerzitetnih programov se ne morejo prijaviti, če imajo le poklicno maturo. 
 

9. Kaj bo v 2020/21 z izbirnimi predmeti za 4. letnik predhodnih programov, saj se 
izbirnost na predhodnih programih zmanjšuje? Ali bo mogoče izbirati tudi med 
predmetni prenovljenih programov? 

 
Že v letošnjem letu (2019/20) so katedre ponudile izbirne predmete prenovljenih programov tudi 
študentom predhodnih programov, pri čemer so bile – kolikor se je dalo – upoštevane želje 
študentov glede vsebin, ki bi jih želeli imeti na voljo (želje so nam bile posredovane preko 
Študentskega sveta). Informacija o tem je bila objavljena na spletni strani 1. stopnje študija, 
ponudba je bila dostopna pri izpolnjevanju vpisnega lista, marsikateri študent je ponudbo 
izkoristil že letos in posluša predmete prenovljenih programov. 
 
Za naslednje leto načrtujemo, da se bo število takih predmetov povečalo, saj se bodo izvajali vsi 
trije letniki prenovljenih programov in bo nabor predmetov, ki bodo lahko ponujeni študentom 
predhodnih programov, še večji.  
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Zaključevanje študija na predhodnih programih 

10. Do kdaj bo mogoče zaključiti študij po predhodnih programih in kaj se zgodi, če ne 
zaključiš do tega roka?  

 
Rok za zaključek študija na predhodnih programih, ki so bili vpisani v celoti (do zaključnega 
letnika), je 30. 9. 2024. Po tem datumu se bodo programi iztekli in jih ne bo mogoče zaključiti. 
 
Tisti, ki vpisanega programa do navedenega roka ne bodo zaključili, se bodo lahko vpisali v 
prenovljene študijske programe, bodisi s prijavo za vpis v višji letnik, bodisi s prijavo za vpis v 1. 
letnik (odvisno od števila opravljenih obveznosti). Roki za prijavo so zapisani v vsakoletnem 
razpisu za vpis. Na podlagi vloge za vpis in informacije o opravljenih izpitih, ki je dostopna v 
informacijskem sistemu (potrdila ni treba pošiljati), se določijo obveznosti, ki se priznajo, oz. 
obveznosti, ki jih bo treba opravljati v prenovljenem programu. 
 

11. Pod kakšnimi pogoji bodo študenti predhodnih prvostopenjskih programov 
zaključevali študij, če ne bodo v 4. letniku opravili vseh izpitov (ker določenih 
predmetov ni več v novem programu)? 

 
Rok za zaključek predhodnih programov, ki so bili vpisani v celoti (do zaključnega letnika), je 
30. 9. 2024. Do tega datuma bodo študenti imeli možnost opravljati vpisane predmete, tudi če 
se ne izvajajo več, nosilci predmetov pa bodo študentom omogočili opravljanje obveznosti pri 
vpisanih predmetih. 
 

12. Kakšne so možnosti za študente, ki letos zaključujejo 4. letnik in bodo vpisali 
dodatno leto? Torej bodo v študijskem letu 2020/2021 v dodatnem letu študija, 
nato pa bi začeli magisterij v 2021/2022, ki bo že dveletni magisterij?  

 
Študenti, ki ne bodo imeli pogojev za vpis v drugostopenjski program v 2020/21, ko se bo še 
zadnjič izvajal predhodni enoletni program, se bodo v 2021/22 ali kasneje lahko vpisali na 
dveletni drugostopenjski program. Imeli bodo možnost vpisa v 1. in 2. letnik hkrati (oz. hitrejše 
napredovanje), kot je zapisano v poglavju Vpis na drugostopenjske prenovljene programe.  
 


